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SAMMANFATTNING 

Denna studie syftar till att undersöka implementeringen av det nya regelverket, K3 som en 

standardisering av redovisningsreglerna, både internationellt och nationellt. K-projektet 

påbörjades år 2004, då BFN beslutade om att ändra inriktning på sin normgivning. BFN 

bestämde sig för att ta fram samlade, kompletta regelverk för olika kategorier av företag, K1-

K4 för att ersätta tidigare spridd normgivning. Tanken med K-projektet var att alla regler och 

föreskrifter, som ett företag ska tillämpa vid upprättandet av sin årsredovisning, ska finnas 

samlade i en och samma vägledning för att underlätta för upprättare. 

 

Vi har valt att genomföra intervjuer vid insamling av data samt studerat remissinstansernas 

remissvar på BFNs “Upprättande av årsredovisning (K3) - Utkast”. God redovisningssed och 

rättvisande bild är två av de främsta termerna inom svensk redovisning. Studien belyser hur K3 

förhåller sig till en rättvisande bild och god redovisningssed utifrån tre olika perspektiv; 

upprättarperspektivet, branschperspektivet och intressentperspektivet.  

 

Empiriska data visar att, standardiseringen av normgivningen har varit en öppen process, då 

remissinstanserna, genom att uttrycka sina åsikter i remissvaren, har haft möjlighet att påverka 

processen. Troligtvis kommer implementeringen av K3-regelverket att bidra till en mer 

rättvisande redovisning. Detta då regelverket är principbaserat och därför kan spegla företagens 

verksamhet i större utsträckning vilket kan leda till en förbättrad jämförbarhet mellan företag. 

På grund av att K3 har sin utgångspunkt i det internationella regelverket IFRS for SME kan 

jämförbarheten mellan länder öka. Dock anses inte K3-regelverket vara tillräckligt utförligt 

skrivet vilket med stor sannolikhet kommer att leda till att bolag behöver söka vägledning i Full 

IFRS som är ett mer komplext regelverk och kräver stor kunskap av bolagen. Gapet mellan K2- 

och K3-regelverken, bostadsrättsföreningars progressiva avskrivningar samt införandet av 

komponentavskrivning är de teman som främst framkommit i resultatet. 

 

Nyckelord:  redovisning, revision, K3, regelverk, Bokföringsnämnden, 

komponentavskrivning, standardisering & institutionell teori. 
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ABSTRACT 

This study aims to investigate the implementation of the new accounting standards, K3, as 

standard accounting rules, both internationally and nationally. The K-project began in year 

2004, when the BFN decided to change focus of their accounting principles. BFN decided to 

produce a single, comprehensive framework of rules covering the different categories of 

companies, K1 - K4 that should replace previously standards. The idea of the K-project is that 

all rules and regulations applicable for a company, in the preparation of its annual financial 

reports, shall be collected into the same guidance framework. 

 

We have chosen to collect data by interviews with and studies of the referral organizations 

responses on BFNs "Upprättande av årsredovisning (K3) - Utkast". Generally accepted 

accounting principles and true and fair view, are two of the main terms in Swedish accounting. 

This study illustrates how the K3-standards are related to those two terms from three different 

perspectives; the preparers-, the industry- and the stakeholder perspective. 

 

Empirical data proves that standardization of the accounting principles has been an open 

process due to the ability for the referral organizations to express their views in their responses. 

In our view the implementation of the K3-standards will contribute to more accurate reporting 

as the rules are based on principles and therefore can reflect business activity to a greater extent. 

It will hopefully lead to improved comparability between companies. The K3-standards has its 

origins in the international regulatory framework IFRS for SME so it may increase the 

comparability between countries. However, the K3 standards has been criticized for not being 

detailed enough leaving no other option than seeking the additional information internationally. 

This may present a problem for smaller companies lacking the necessary resources to do so. 

Other often debated problem areas are coop's concerning progressive write-offs, the new 

requirement of component depreciation of buildings and the gap between the K2 and K3 

standards. 

 

Keywords: accounting, auditing, K3, regulations, component depreciation, standardization and 

institutional theory. 
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FÖRKLARINGSLISTA 
 

BFL Bokföringslagen (1999:1078) 

 

BFN Bokföringsnämnden, har som uppgift att utveckla och anpassa god 

redovisningssed i Sverige. 

 

BrB Brottsbalken (1962:700) 

 

IAS International accounting standards, internationella 

redovisningsstandarder för IFRS. 

 

IASB International accounting standards board, ett oberoende 

internationellt expertorgan som ger ut standarderna för IFRS. 

 

IFRS International financial reporting standards, ett internationellt 

regelverk för redovisning. 

 

IFRS for SME International financial reporting standards for small and medium-

sized entities, ett förenklat internationellt regelverk för onoterade 

företag. 

 

RFR Rådet För Finansiell Rapportering, verkar för att informera och ge 

intressenter möjlighet att kommentera ändringar och tolkningar 

gällande finansiell rapportering och föra det svenska intresset i 

redovisningsfrågor vidare internationellt. 

 

RR  Redovisningsrådet, har gett ut råd och rekommendationer för hur 

regelverken ska tillämpas, rådet finns ej längre utan har ersatts av 

RFR. 

 

ÅRL Årsredovisningslagen (1995:1554) 
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FIGURFÖRTECKNING 

Fig. 1: BFNs K-regelverk (BFN 2013).  

Fig. 2: Övergripande design av undersökningens datainsamling (Egen illustration). 

 

TABELLFÖRTECKNING 

Tab. 1: Fördelning bolagsformer. Egen illustration, data från (Allabolag 2014).  

Tab. 2: Economics of institutions. Egen illustration, (Williamson 2000). 

Tab. 3: Konklusion av dokumentstudie 1. Egen illustration. 

Tab. 4: Konklusion av intervjuer. Egen illustration. 

Tab. 5: Konklusion av dokumentstudie II. Egen illustration.  

Tab. 6: Konklusion den empiriska analysen. Egen illustration. 
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1. INLEDNING 

 

För att skapa en förståelse av ämnet presenteras först en bakgrund där det redogörs för problemet. 

Därefter beskrivs branschen, sedan följer syfte, frågeställningar samt studiens avgränsning. 

 

Redovisningen i Sverige står inför en standardisering som kommer att implementeras för 

räkenskapsåret 2014. Standardiseringen omfattar alla svenska bolags redovisning och innebär 

en förändring för deras sätt att upprätta sina finansiella rapporter.  

 

Den moderna redovisningens födelse brukar dateras till 1300-talet och sedan dess har 

redovisningen befunnit sig i en ständig utveckling av nya standardiseringar. Det var dock först 

under den industriella revolutionen på 1800-talet som det uppstod ett behov av en mer noggrann 

redovisning. Det var i England år 1845 som revisorsyrket officiellt etablerades för första gången 

(Gröjer 2002, s. 144-146). För att hoppa framåt i tiden och i redovisningens utveckling har det 

de senaste decennierna pågått en diskussion om huruvida onoterade företag ska hållas till 

samma redovisningsstandarder som de större, noterade bolagen (Yström 2010, s. 11). Detta har 

lett till att Bokföringsnämnden (BFN) utvecklat olika redovisningsrekommendationer. De 

svenska onoterade bolagen har själva fått valfriheten att välja mellan att tillämpa det mer 

avancerade regelverket, International Financial Reporting Standards (IFRS), eller BFNs 

förenklade redovisningsrekommendationer. Det sätt som BFN tagit sig an förenklingsarbetet 

av IFRS-standarder har bland annat medfört att regelverket blivit omfattande för de mindre 

företagen. Möjligheten att välja redovisningssätt, var primärt, för den som var beredd att 

tillämpa hela IFRS regelverk men det kan dock, i viss utsträckning, ges möjlighet att tillämpa 

endast vissa delar av regelverket (BFN 2004, s. 1). BFN utrycker att: 

 

Möjligheterna att välja redovisningsprincip och därigenom styra vilket resultat som redovisas 

har också blivit stora. Därigenom har också den information som lämnas av de icke-noterade 

företagen blivit svår att tolka. (BFN 2004, s. 1) 

 

BFN konstaterade därför att denna normgivning för icke-noterade svenska företag inte är 

ändamålsenlig (BFN 2004, s. 1). Mot bakgrund av detta påbörjades år 2004 utformningen av 

det så kallad K-projektet som är en standardisering av den svenska redovisningen baserat på ett 

internationellt regelverk. Införandet innebär att alla bolag, vid upprättandet av sin finansiella 

rapport för räkenskapsåret 2014 ska tillämpa K-regelverken (BFNAR 2013:1, s. 1). 
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1.1 K-projektet 

K-projektet påbörjades redan år 2004 då BFN beslutade om att ändra inriktning på sin 

normgivning. Istället för att, som tidigare, utgå ifrån Redovisningsrådets rekommendationer 

(RR) och anpassa dessa till onoterade företag bestämde sig BFN för att ta fram kompletta 

regelverk för olika kategorier av företag, K1-K4 (Törning & Olsson 2007, s. 11-12). 

Utvecklandet av det nya K-regelverket utgick ifrån IFRS for SME (Drefeldt & Pramhäll 2013, 

s.6). Målet med K-projektet är att regelverket ska vara heltäckande, mer kortfattat och 

lättillämpat (BFN 2004, s.1). Detta ska uppnås genom att alla regler och föreskrifter, som ett 

företag ska tillämpa vid upprättandet av sin årsredovisning, finns samlade i en och samma 

vägledning. Vägledningen är uppbyggd så att lagtext står i direkt anslutning till de allmänna 

råd och kommentarer som tolkar lagtexten. Syftet med detta är att underlätta användningen och 

läsningen. Utöver det finns även alla definitioner av redovisningsbegrepp samlade i 

vägledningen (Drefeldt & Pramhäll 2013, s.9). Nedan illustreras K-regelverket i en 

sammanfattande bild: 

 

 

Figur 1: BFNs K-regelverk (BFN 2013). 

 

Utgångspunkten för K-regelverken är reglerna om hur den löpande redovisningen ska avslutas. 

Det finns olika villkor som styr i vilken mån den löpande redovisningen ska avslutas. Enskilda 

näringsidkare och ideella föreningar kommer att tillämpa K1 vilket innebär att de ska göra ett 

förenklat årsbokslut som avslut för räkenskapsåret: 
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Ett förenklat årsbokslut ska bestå av en resultaträkning och en balansräkning. Det ska upprättas 

enligt god redovisningssed och i vanlig läsbar form eller i elektronisk form (6 Kap. 6 § BFL 

1999:1078). 

 

Aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag och kommanditbolag kommer att tillämpa 

antingen K2 eller K3. Det som avgör för dessa bolagsformer, vilka som ska tillämpa K2 

respektive K3, är bolagets storlek som definieras enligt Årsredovisningslagen, (ÅRL):  

 

Företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad 

marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

eller  

företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:  

a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 50,  

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,  

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 80 miljoner kronor (1 Kap. 3 § ÅRL 1995:1554).  

 

Mindre bolag, i ÅRL, definieras som: 

 

Företag som inte är större företag (1 Kap. 3 § ÅRL 1995:1554). 

 

De bolag som hamnar i K2 och K3 behöver upprätta ett årsbokslut. Större bolag ska tillämpa 

K3 medan ett mindre bolag får välja mellan K2- eller K3-regelverken. De mindre bolagen kan, 

enligt 1 Kap. 3§ ÅRL (1995:1554), frivilligt välja att upprätta en årsredovisning.  

 

K2-regelverket för årsredovisning (K2-ÅR) är ett frivilligt regelverk som mindre 

årsredovisningsföretag kan välja att tillämpa i stället för K3-ÅR. Förutom den grundläggande 

förenklingen med samlade regler innehåller K2-ÅR ytterligare förenklingar jämfört med K3-

ÅR, bl.a. schablonregler med tydliga gränser, färre valmöjligheter, färre tilläggsupplysningar 

samt regler som ligger nära skattelagstiftningen (BFN 2013). 
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Noterade bolag kommer att tillämpa K4-regelverket vilket innebär att tillämpa reglerna i IFRS 

för koncernredovisning.  

 

1.2 Redovisnings- och revisionsbranschen 

Idag består redovisnings- och revisionsbranschen i Sverige av cirka 21 000 bolag varav ungefär 

2 000 är inom revisionsbranschen och resterande agerar inom redovisning och bokföring. Drygt 

40 % av dessa bolag finns i Stockholm (Allabolag 2014).  De största aktörerna på marknaden 

är PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young, Deloitte & Grant Thornton enligt siffror 

tagna från Allabolag (2014). 

 

Fördelningen av bolagsform i branschen illustreras i tabellen nedan. 

Redovisning & Bokföring Revision 

Bolagsform Antal Bolagsform Antal 

Aktiebolag 7 909 Aktiebolag 1 733 

Enskilda firmor 8 971 Enskilda firmor 296 

Handelsbolag & kommanditbolag 1 801 Handelsbolag & kommanditbolag 181 

Tabell 1: Fördelning bolagsformer. Egen illustration, data från (Allabolag 2014).  

 

Alla dessa redovisnings- och revisionsbolag samt alla redovisande bolag i Sverige kommer att 

påverkas av den nya standardiseringen. De största revisionsbyråerna som nämns ovan har stor 

betydelse vid införandet av ett nytt regelverk då dessa är rådgivare för en stor del av de svenska 

bolagen i diverse redovisningsfrågor (Grant Thornton 2014). I denna undersökning innefattar 

branschperspektivet redovisnings-/revisionsbranschen. 

 

1.2.1 Tidigare normgivning 

De svenska onoterade bolagen har tidigare haft valfriheten att välja mellan att tillämpa det mer 

avancerade regelverket, IFRS, eller BFNs förenklade redovisningsrekommendationer (BFN 

2004, s. 1). IFRS består av ett antal redovisningsstandarder som benämns International 

accounting standards (IAS). Dessa beskriver hur redovisningen ska gå till. Standarderna ges ut 

av International accounting standards board (IASB) som är ett privat, oberoende expertorgan. 

IFRS syftar till att skapa en internationell harmonisering av redovisningsstandarder som 

används vid upprättandet och utformandet av finansiella rapporter. IFRS tillämpas i många 

företag världen över (FAR 2012, s. 3). 
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År 2009 släppte IASB ett förenklat regelverk för onoterade små och medelstora företag, 

International financial reporting standards for small and medium-sized entities (IFRS for SME) 

(Drefeldt & Pramhäll 2013, s. 3). 

 

1.3 Problemdiskussion 

Räkenskapsåret 2014 är det första året bolagen kommer vara tvungna att tillämpa det nya 

regelverket. Införandet kommer att påverka samtliga bolag i Sverige och kan innebära 

organisatoriska förändringar för vissa bolag (BFN 2010b). Organisationsförändringar möter 

ofta motstånd vilket kan hämma implementeringen (Carlsson, & Gyllner 2013, s. 44). Detta 

kan enligt Muller (2006, s. 200) bero på förlorade rutiner och förlorad bekvämlighet eller 

säkerhet. En annan faktor till att individer motsätter sig en förändring kan vara rädslan för det 

okända som Robbins (1991, s. 662) beskriver. Det finns även andra faktorer så som våra 

psykologiska försvarsmekanismer som aktiveras då någon eller några har viljan att förändra oss 

(Jacobsen 2005, s. 196). En implementering av ett nytt regelverk kan, trots att det syftar till att 

förenkla, innebära mycket planering och en stor arbetsbörda för företagen (Carlsson, & Gyllner 

2013, s. 32). 

 

BFN skickade år 2010 ut ett förslag på remiss över hur det allmänna rådet, K3, skulle se ut. 

Detta skickades till ett antal remissinstanser som inkom med synpunkter och åsikter. I dessa 

remissvar framkommer ett antal punkter som många av instanserna motsätter sig starkt – ändå 

implementeras dem. 

 

Normgivning inom redovisning skiljer sig åt från annan normgivning. Trots att BFN inte har 

någon normgivande makt i regeringsformens mening, kan deras allmänna råd ändå indirekt få 

rättslig betydelse i domstol eller förvaltningsmyndighet vid avgörande om god redovisningssed 

följts eller inte (Regeringens proposition 1995/96:10, del I s. 178-179). Det är även detta som 

Tamm-Hallström (1998, s. 54) menar då hon skriver att standarders frivillighet i praktiken blir 

mer eller mindre tvingande. Detta sker, till exempel, genom EU-direktiv eller viss lagstiftning 

som inkorporerar eller refererar till standarder. På detta vis kan standarder således erhålla en 

legal status och i vissa fall bli explicit tvingande (Tamm-Hallström 1998, s. 54).  Det är därför 

viktigt att normgivningen utförs och implementeras korrekt samt att bolagen i sin tur tillämpar 

normgivningen på ett korrekt sätt. 
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Implementeringen av det nya regelverket K3 är en standardiseringsprocess på både nationell 

nivå, där all vägledning ett bolag behöver ska samlas i en och samma vägledning och på 

internationell nivå, då K3-regelverket bygger på det internationella regelverket IFRS for SME. 

Standardiseringen som pågår i redovisningsbranschen är en tvingande förändring, som Powell 

och DiMaggio (1991, s. 63) beskriver som tvingande isomorfism. Marknaden ses som en av 

många institutioner som strävar efter resursallokering och inkomstfördelning. Powell och 

DiMaggio menar att organisationsförändringar sker på grund av isomorfism. Isomorfism 

definieras som en begränsad process som tvingar en enhet att likna andra enheter av samma 

slag, begreppet betyder ett avbildande mönster (1991, s. 63). Den tvingande isomorfismen 

innebär att trycket för förändring sker av andra organisationer eller av stat eller liknande. De 

ger även exempel på införande av nya redovisningsregler vilket är det som sker i branschen 

(Powell & DiMaggio 1991, s. 67).  

 

Det nya allmänna rådet K3 som har IFRS for SME som utgångspunkt syftar till en 

internationellt likformig redovisning. Detta kan bidra till kostnadseffektiva affärsmöjligheter 

och kan även skapa en större ekonomisk spridning i världen. Fördelen är bland annat att 

investerare kan förlita sig på, oavsett vart i världen affärshändelser sker, att de finansiella 

rapporterna är hållna till samma höga kvalitetsstandarder. Detta innebär att investerare kommer 

bli mer villiga att diversifiera sina investeringar över länders gränser. Däremot kan det uppstå 

vissa komplikationer i samband med implementeringen av en sådan standardisering. Till 

exempel kan det bli problem med översättningen av standarderna samt de nationella 

skillnaderna som finns mellan länder (Wong 2004, s. 4). Detta innebär att K3 inte är en ren 

översättning av IFRS for SME utan är anpassat till svenska lagar och redovisningspraxis, bland 

annat god redovisningssed och en rättvisande bild. God redovisningssed är ett komplement till 

redovisningslagstiftningen. Vissa detaljer har lagstiftningen inte tagit med och då har god 

redovisningssed fått uppgiften att styra vissa moment och företeelser som lagen inte innefattar 

(BFN 2008). Enligt EU-direktiven ska en årsredovisnings innehåll ge en rättvisande bild. Detta 

innebär att ett företags balans- och resultaträkning samt noter tillsammans ska ge en rättvisande 

bild av ett bolags tillgångar, skulder, ekonomiska ställning och resultat (Engström 2009, s. 40). 

Termerna god redovisningssed och rättvisande bild förklaras och definieras vidare i avsnitt 3.6 

och 3.7. 
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1.4 Syfte 

Studien syftar till att belysa implementeringen av det nya regelverket, K3. Samt dess 

förhållande till en rättvisande bild och god redovisningssed utifrån tre olika perspektiv; 

upprättarperspektivet, branschperspektivet och intressentperspektivet.  

  

1.5 Frågeställning 

Vad innebär införandet av K3 för upprättare, intressenter och branschen? Samt hur uppfattas 

K3 förhålla sig till en rättvisande bild och god redovisningssed? 

 

Studien kommer även att besvara dessa frågor: 

 Hur har implementeringen av K3 genomförts? 

 Vilka bidrag och begränsningar kommer implementeringen av K3 att medföra? 

 

1.6 Avgränsningar 

Studien fokuserar på implementeringsfasen av K-regelverken, främst K3. Vi kommer inte att 

redogöra för de specifika poster i företags finansiella rapporter som kommer att förändras i 

samband med införandet av K3. Anledningen till detta är att K3 införs först för räkenskapsåret 

2014 vilket innebär att de första årsredovisningarna som upprättats enligt K3 kommer att 

publiceras först årsskiftet år 2014/2015.  
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2. METOD 

 

I metodavsnittet redogörs det för den valda forskningsstrategin och därefter hur all data 

samlats in, vilka metoder som använts. Kapitlet avslutas med en metodkritik. 

 

2.1 Forskningsstrategi och ansats 

Forskningsstrategin för insamling och analys av data i denna undersökning är av kvalitativ art. 

En kvalitativ forskning karaktäriseras vanligtvis av forskarnas tonvikt på ord mer än på 

kvantifiering. Studiens ansats är i huvudsak induktiv då den syftar till att nå en förklaring eller 

en modell av ett fenomen genom iakttagelser eller insamlad data. Att använda begreppet teori i 

en induktiv ansats bör dock göras med viss försiktighet (Bryman & Bell 2005, s. 25). 

 

Denna studie är tolkningsinriktad vilket betyder att tyngden läggs på förståelsen av en 

verklighet på grundval av hur deltagare i en viss miljö tolkar den. Detta innebär att denna 

undersökning har en kunskapsteoretisk ståndpunkt vilket är ett annat vanligt karaktärsdrag för 

den kvalitativa forskningsstrategin (Bryman & Bell 2005, s. 297-298). 

 

2.2 Datainsamling 

Inom kvalitativ forskningsstrategi finns ett flertal olika metoder. En av dessa är metod-

/datatriangulering. Metod-/datatriangulering innebär att mer än en metod eller datakälla 

används vid studerandet av ett visst fenomen. Anledningen till valet att kombinera olika 

metoder vid insamling av data inom samma ämne är att det medför en slags kontroll av 

varandras tillförlitlighet (Halkier 2010, s. 13). Begreppet triangulering utvecklades år 1966 där 

tillämpandet av mer än en metod skulle resultera i en större tillförlitlighet när det gällde 

resultaten (Bryman & Bell 2005, s. 310). Även Yin (2009, s. 114) menar att möjligheten att 

använda flera källor för undersökning av ett och samma fenomen är en av fallstudiers främsta 

fördelar. Denna undersöknings datainsamling har influerats av detta sätt att samla in data och 

nå kunskap om ett fenomen. Enligt Yin (2012, s.13) nås den högsta konvergensen om tre eller 

fler oberoende källor pekar åt samma håll. Yin (2012, s. 13) menar att det alltid är fördelaktigt 

att använda fler än en källa för att undersöka ett och samma fenomen. Detta leder till att 

forskaren kan dra konvergerande linjer mellan de olika källorna för att styrka sitt resultat från 

flera håll. Även divergenta linjer kan upptäckas i resultatet tydligare då till exempel en åsikt 

strålar ut från den gemensamma åsikten (Yin 2009, s. 115).  
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Denna undersökning består främst av två dokumentstudier men även en mindre intervjuserie. 

Dokumentstudie I skapar en grundläggande förståelse av hela K-projektet och dess innebörd 

samt komplikationerna med det. I den andra delen av undersökningen utförs intervjuer som 

främst får rollen som vägledning i ämnet och ger i viss mån en syn av branschens åsikter även 

om dessa tre intervjuer inte kan ses som representativt för branschen. Intervjuerna tillför studien 

en form av extra kontroll gentemot dokumentstudierna och intervjumaterialet kan antingen 

styrka, eller ifrågasätta, åsikter från dokumentstudierna. Den sista delen, dokumentstudie II, 

består av en presentation av en pågående debatt som är högst aktuell för denna undersökning.  

 

Figur 2: Övergripande design av undersökningens datainsamling, egen illustration. 

 

2.2.1 Dokumentstudie I och II 

Dokument kan ta flera olika former, från dagböcker och tidskriftsartiklar till offentliga 

dokument från statliga myndigheter (Bryman & Bell 2005, s. 424). Dokumentstudie I kommer 

att omfatta statliga dokument av Bokföringsnämnden som är ett statligt expertorgan med 

uppgift att utveckla god redovisningssed (BFN, 2014). Dokumentstudie II består av en 

artikelserie publicerad av Svenska Dagbladet. Med dokument som datakälla avses vanligtvis 

dokument som inte producerats för forskares intresse utan som redan “finns där ute” (Bryman 

& Bell 2005, s. 424-425). Bryman & Bell ställer upp fyra stycken bedömningskriterier som 

avser bedöma ett dokuments kvalitet, dessa är: 

• DOKUMENTSTUDIE I
• Remissvar på BFNs utkast om K3UPPRÄTTARPERSPEKTIVET

• INTERVJUER
• Intervjuer med yrkesprofessioner i 

redovisnings-/revisionsbranschen
BRANSCHPERSPEKTIVET

• DOKUMENTSTUDIE II
• Öppen debatt om ett av problemen 

med nya regelverket - progressiva 
avskrivningar

INTRESSENTPERSPEKTIVET
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 Autencitet - syftar till materialets äkthet och ursprung. 

 Trovärdighet - syftar till om materialet är utan felaktigheter och förvrängningar. 

 Representativitet - syftar till om materialet är typiskt för den kategori det tillhör. 

 Meningsfullhet - syftar till materialets tydlighet och begriplighet (Bryman & Bell 2005, 

s. 425). 

 

Alla dokument som kommer att presenteras i denna undersökning kommer diskuteras efter 

dessa kriterier. Dock kommer kriteriet om representativitet inte att diskuteras i större 

utsträckning då en kvalitativ forskning i sig inte syftar till att vara statistiskt meningsfull 

(Bryman & Bell 2005, s. 433). 

 

2.2.1.1 Insamling av dokument 

Vid dokumentstudie I har BFNs utkast “Upprättande av årsredovisning (K3) - Utkast” år 2010 

samt BFNs remissbrev år 2010 “Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning” 

studerats. I remissbrevet presenteras en sändlista till alla remissinstanser. Alla inkomna 

remissvar har lästs igenom. Vid genomgången av dessa remissvar har fokus legat på att få fram 

de olika remissrespondenternas attityd till införandet av K3. Fokus har även lagts på framförda 

synpunkter/diskussioner om K3s förhållande till en rättvisande bild och god redovisningssed. 

BFNs utkast gick ut på remiss till 52 stycken respondenter varav 28 stycken svarade (se lista 

över respondenter i bilaga 2). Enligt förordningen (2007: 1244) om konsekvensutredning vid 

regelgivning ska en myndighet när den överväger nya eller förändrade regler göra en 

konsekvensutredning och dokumentera denna (BFN 2010b, s.1). Därför omfattar 

dokumentstudien även BFNs konsekvensutredning där 12 viktiga frågor ska besvaras om 

regleringen. Dessa är bland annat; Beskrivning av problemet och vad BFN vill uppnå samt 

antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt storleken på 

företagen, vilket gör utredning intressant för denna undersökning.  

 

Flera av remissinstanserna är branschorganisationer som representerar ett antal företag i sin 

bransch till exempel. Sveriges bostadsrättscentrum som representerar 6 000 

bostadsrättsföreningar. Detta gör att remissvaren tillsammans representerar en stor del av 

Sveriges näringsliv (Sveriges bostadsrättscentrum 2010).  
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Dokumentstudie II består av en artikelserie publicerad i Svenska Dagbladets näringslivsdel. 

Detta är en sammanställd serie av debattartiklar rörande bostadsrättsföreningars progressiva 

avskrivningar. Dessa är skrivna av diverse insatta revisorer, bostadsrättsorganisationer med fler.  

 

2.2.1.2 Tolkning av dokument samt dataanalys 

Vid tolkning av dokument finns olika tillvägagångssätt. Bland annat så kallad kvalitativ 

innehållsanalys som är det tillvägagångssätt denna studie kommer att använda vid tolkning av 

de offentliga dokument samt debattartiklar som samlats in. En kvalitativ innehållsanalys 

innebär ett sökande efter bakomliggande teman i det insamlade materialet som följer det tema 

som studien syftar till att reda ut (Bryman & Bell 2005, s. 438-440). 

 

Vid analys av kvalitativ data finns ett flertal olika metoder. En av de generella strategierna för 

analys av kvalitativ data kallas grundad teori. Grundad teori innebär, som tidigare nämnts, att 

empiriskt grundade teorier dras utefter insamlad data (Bryman & Bell 2005, s. 449). 

 

2.2.2 Intervjudel 

2.2.2.1 Val av intervjurespondenter 

Intervjudelen består av intervjuer med en auktoriserad revisor samt en redovisningsspecialist 

och en redovisningsexpert. Vi skickade intervjuförfrågningar till Sveriges största 

revisionsbyråer i syfte att få svar på frågor rörande deras uppfattning och upplevelse kring 

förändringen inom branschen. Urval bygger på den undersökning av redovisnings- och 

revisionsbranschen som genomförts (se inledningskapitlet, 1.1.1 Redovisnings- och 

revisionsbranschen). Där framkom att PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young, 

Deloitte samt Grant Thornton är de största aktörerna (Allabolag 2014). Vi kontaktade samtliga 

nämnda men endast KPMG, Ernst & Young och Grant Thornton hade tid för intervjuer, vilket 

blev undersökningens intervjurespondenter. De specifika personerna valdes av respektive 

bolags ”uppsats-/studentansvarige” som valde den som ansågs bäst lämpad för intervjufrågorna 

(se avsnitt 6.1). Intervjufrågorna skickades ut en vecka innan respektive intervju för att få ut så 

givande svar som möjligt under intervjutillfället. 

 

Det som är typiskt för ett teoretiskt urval är att det gentemot till exempel sannolikhetsurval 

handlar om en kontinuerlig process. Teoretiskt urval innebär att data samlas in i syfte att 

generera teori där forskaren samtidigt samlar in och analyserar data. Forskaren väljer ut den 

information som ska samlas in och därefter vart information ska sökas. Detta görs för att 
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utveckla informationen i ämnet i takt med att det framkommer olika mönster (Bryman & Bell 

2005, s. 45). 

 

2.2.2.2 Intervjuernas utformning 

Datainsamling kan genomföras på två olika sätt genom indirekt och direkt metod. Den direkta 

metoden innebär att datainsamlingen sker via iakttagelse av ett skeende. Den indirekta metoden 

innebär att forskaren tar del av iakttagelser som redan gjorts av någon annan, däribland 

intervjuer (Ekholm & Fransson 2002, s. 9). Informationsinsamling via frågor kan skilja sig åt i 

hur hårt styrd frågemetoden som används är. Ekholm och Fransson (2002, s.13) illustrerar detta 

med en skala där den hårt styrda frågeformen utgör enkäter och den andra extremen innebär 

helt fria intervjuer. En kvalitativ intervju som är av fri karaktär räknas då som en lågstrukturerad 

frågemetod av den anledningen att man under intervjun har ett pågående fritt samtal med 

respondenten (Ekholm & Fransson 2002, s. 73). Bryman och Bell (2005, s.362) delar in 

intervjuer i två olika kategorier, ostrukturerade och semi-strukturerade. Bryman och Bells 

kategori; ostrukturerade intervjuer liknar Ekholm och Franssons uttryck; fri intervju. Under en 

fri eller en ostrukturerad intervju, har respondenten möjlighet att formulera om sina svar och 

behöver inte hålla fast vid ett antal svarsalternativ. Intervjuaren har en grov uppfattning om 

vilka frågor som kommer att ställas och vilka frågeområden som kommer att beröras (Ekholm 

& Fransson 2002, s. 13). Fördelarna med den fria intervjuns flytande samtal är av betydelse då 

det ämne intervjuerna kommer att behandla är ett nytt område.  

 

Intervjuerna kommer dock inte att vara helt fria utan mer av en semi-strukturerad karaktär där 

en intervjuguide kommer att följas. En intervjuguide innebär att forskaren har specifika teman 

som ska beröras. Intervjupersonen har dock fortfarande en stor frihet att få utforma svaren på 

sitt eget sätt. En semi-strukturerad intervju ger även intervjuaren frihet att ställa frågorna i 

vilken ordning som känns rätt för tillfället och att ställa följdfrågor som inte skrivits ned innan 

(Bryman & Bell 2005, s. 363).  

 

Denna typ av intervju är smidig och flexibel samt att de ger möjlighet att fördjupa sig i de 

intressanta punkterna. Eftersom undersökningen ämnar ta reda på respondenternas åsikter om 

ämnet anser vi att den valda metoden är lämplig (Ekholm & Fransson 2002, s. 13). Frågorna 

som ställts till de olika respondenterna är av öppen karaktär för att ha möjligheten att ställa 

följdfrågor. Slutna frågor anses inte vara relevanta för denna studie, då statistiska svar inte är 
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relevanta för denna undersökning (Bryman & Bell 2005, s. 371). Intervjuerna har inletts med 

frågor om personens yrkeserfarenheter. 

 

2.2.2.3 Tolkning och analys av data 

Alla intervjuer spelades in för att sedan transkriberas för att försäkra oss om att inte gå miste 

om någon värdefull information och för att kunna bearbeta och analysera insamlad data ett 

flertal gånger. Att spela in ett samtal underlättar genomförandet av en noggrann analys av 

respondenternas svar. Tillvägagångssättet har självfallet även nackdelar till exempel. att det är 

tidskrävande att transkribera, vilket medför att vissa resurser krävs (Bryman & Bell 2005, s. 

374). Sammanställningen av intervjumaterialet skickades ut till samtliga intervjurespondenter 

för eventuella korrigeringar av deras uttalanden.  

 

2.3 Metodkritik 

En kvalitativ undersökning rymmer detaljerade beskrivningar om den miljö som undersöks. 

Den detaljerade beskrivningen är oftast viktig för forskaren då det är väsentligt att förstå 

personerna som agerar i den miljön (Bryman & Bell 2005, s. 314). Risken med att skriva en 

detaljerad text är att forskaren kan bli alltför indragen vid beskrivandet av deskriptiva detaljer. 

Detta kan resultera i att detaljerna överskuggar eller hindrar analysen av de data som 

sammanställts (Lofland, Snow, Anderson & Lofland 2006, s. 164-165).  

 

En annan risk vid kvalitativ forskningsmetod är att den utgår ifrån ett ostrukturerat 

tillvägagångssätt jämfört med kvantitativa studier, vilket kan leda till att 

datainsamlingsmetoden blir felaktig (Bryman & Bell 2005, s. 317). Den vanligaste kritiken för 

kvalitativ forskning är bland annat att den kritiseras för att vara alltför subjektiv. Det betyder 

att kvalitativa resultat bygger på forskarnas uppfattningar som oftast är osystematiska (Bryman 

& Bell 2005, s. 318-319). Denna undersökning består till stor del av offentliga dokument. 

Materialet, vid sitt skapande, har inte kunnat påverkas av forskarens värderingar och 

uppfattningar. Ett sådant material kallas icke-reaktivt vilket gör att vi i viss mån kan bortse från 

reaktiva effekter som skulle kunna begränsa validiteten hos insamlad data (Bryman & Bell 

2005, s. 424-425). 

 

Ett annat problem som förekommer vid kvalitativa studier är att det inte är generaliserbart på 

samma sätt som kvantitativa studier. Kvalitativa studier bygger oftast på deltagande observation 
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eller ostrukturerade intervjuer inom en organisation med ett visst antal personer. Kritikerna 

menar att det är omöjligt att generalisera ett resultat som hämtats från en specifik miljö med 

specifika personer, det skulle inte kunna generaliseras till andra miljöer (Bryman & Bell 2005, 

s. 320). Denna undersöknings resultat är inte generaliserbart i sig men speglar ändå ett stort 

antal av de uppfattningar som finns om det undersökta fenomenet. Då de flesta 

remissinstanserna är branschorganisationer som i sin tur representerar ett stort antal företag. 

Respondenterna har intresse av att svara och göra sina röster hörda. De valda respondenterna 

är noga utvalda för att få synpunkter från olika områden och organisationer med olika 

erfarenheter och specialistkunskaper. Ett exempel på respondent är bland annat 

ekobrottsmyndigheten som kan tillföra sina kunskaper om hur och vart ett regelverk behöver 

stärkas för att förhindra ekonomisk brottslighet. Alla remissvar är publicerade på BFNs hemsida 

i PDF-format och debattartiklarna på Svenska Dagbladets officiella hemsida. Dessa offentliga 

dokument är tillgängliga för samtliga vilket förbättrar reliabiliteten för dessa delar.  

 

Det som blir mer problematiskt är reliabiliteten i intervjudelen då de specifika 

intervjurespondenterna inte är valda utefter en specifik modell utan istället är valda efter deras 

kompetens. Reliabiliteten påverkas även av innehållet i intervjuerna vilket, vid replikering, 

skulle vara svårt att uppnå. Däremot utfördes i denna studie tre intervjuer, varav alla, gav 

liknande svar. Det skulle kunna innebära att även framtida intervjuer, oavsett specifika 

intervjupersoner, förutsattmed liknande kompetens, kan komma att ge liknande svar. Dock kan 

dessa intervjuer inte ses som representativt för hela branschen utan istället som en extra åsikt 

om fenomenet av väl insatta personer i ämnet.  
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3. REDOVISNINGENS RAMVERK 

 

I detta avsnitt redogörs redovisningens och revisionens syfte, de väsentliga begreppen inom 

undersökningens ämnesområde samt betydelsen av bolagens finansiella rapporter. Kapitlet 

redogör även för de två olika typerna av regelverk, princip- & regelbaserat.  

 

 

3.1 Redovisningens syfte 

Redovisning är en metod för att informera om en organisations ekonomiska och finansiella 

förhållanden. Samt att kunna redogöra aktuell ekonomisk information om verksamheten och 

dess resultat för företagets olika intressenter (Johansson & Samuelsson, 1997 s. 2). 

 

Redovisning innebär bokföring av olika ekonomiska händelser och avslutas med en finansiell 

rapport for varje räkenskapsår. Redovisningen innehåller två delar, en balansräkning som visar 

tillgångar och skulder och en resultaträkning som visar företagets intäkter och kostnader. 

Således görs bokföring, budgetering, analyser, upprättande av bokslut- årsredovisning med 

mera. I en redovisning sammanställs, bearbetas och återges ekonomisk information. Det är 

viktigt att redovisningsinformation kan användas som grundmaterial för att sedan kunna 

presentera olika typer av information (Johansson, Johansson & Pautsch 2001, s. 2). I ett företag 

skall allting redovisas, därför måste alla företag sköta bokföringen väl som därefter bör avslutas 

med ett årsbokslut som fastställs på en årsstämma. (Johansson, Johansson & Pautsch 2001, s. 

9). 

 

3.2 Revisionens syfte 

Syftet med införandet av revisionen var främst för att tillfredsställa ägarnas behov av 

förvaltning samt för att kunna övervaka ledningen. Revision skapar trovärdighet och förtroende 

hos affärskontakter och banker samt ger företagen en extra säkerhetskontroll. Att ett företag 

anlitar en revisor minskar även risker för ledare och ägare men ser även till att de anställda 

följer lagar och regler (Grant Thornton 2014). 

 

En revision är en oberoende granskning av företagets redovisning, bokslut och 

förvaltning.  Utgångspunkten är att revisionen ska vara utförd av en oberoende och kompetent 

revisor samt att denne ska ha tystnadsplikt. Anledningen till att företag anlitar en revisor är för 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Christer%20Johansson
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Rolf%20Johansson
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Gunvor%20Pautsch
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Christer%20Johansson
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Rolf%20Johansson
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Gunvor%20Pautsch
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att de ska kontrollera företagets redovisning och bokslut, att dessa är korrekt upprättade samt 

att företagets pengar förvaltas enligt de beslut som företaget fattat under styrelse- och årsmöten. 

En revisor är en samarbetspartner och inte en motpart.  En rätt utförd revision medför att företag 

undviker misstag och felaktigheter i bokföringen som annars kan ställa till problem för 

företagen (Johansson, Johansson & Pautsch 2001, s. 196-197). 

 

3.3 Användning av den finansiella rapporten 

Företag över hela världen upprättar och utformar finansiella rapporter för externa upprättare. 

Syftet är att tillhandahålla information om företagets finansiella ställning och resultat samt de 

förändringar som sker i den ekonomiska ställningen. Informationen i den finansiella rapporten 

är användbar för olika intressenter vid deras ekonomiska beslut. Vanligtvis benämns sju 

intressenter; investerare, anställda, långivare, leverantörer och andra kreditgivare, kunder, 

statliga myndigheter samt samhället i övrigt. Intressenternas ekonomiska beslut kan bland annat 

bestå i att avgöra när aktier ska köpas, säljas eller behållas, bedöma företagets förmåga att betala 

ut löner och pensioner, fastställa skatteplikt och utdelningar samt bereda och använda olika 

statistiska uppgifter (FAR 2012, s. 9-12).  

 

Den finansiella rapporten syftar även till att visa företagsledningens förmåga att driva företaget 

och ansvara för dess resurser. De intressenter som bedömer en företagslednings förmåga att 

förvalta verksamheten gör det i syfte att skapa underlag för att fatta beslut om att behålla eller 

avyttra ett innehav i företaget, besluta om att förnya företagsledningens uppdrag eller att låta 

det upphöra (FAR 2012, s. 13).  

 

3.4 Regelbaserat vs. principbaserat regelverk 

Ett regelverk inom redovisning kan antingen vara baserat på regler eller principer. 

Regelbaserade redovisningsregler tenderar att skapa komplexitet och inte ge utrymme för 

bolags olikheter vilket kan leda till en mindre rättvisande bild av redovisningen. Ett 

principbaserat regelverk kan istället ge för lite vägledning och struktur vilket inte skapar 

enhetlighet. Principbaserade regelverk har däremot fördelen att de kan hantera förändringar i 

affärsmiljön bättre och vara mer lättöverskådliga samt uppmuntrar professionellt omdöme om 

vad som är rätt. Det regelbaserade regelverket manövrerar större komplexa ekonomier bättre 

och ger mer vägledning än principbaserade. Regelbaserat ger mindre utrymme för tolkning och 

kräver färre förklaringar i de finansiella rapporterna (Schroeder, Clark & Cathey 2011, s. 58-
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61). Regelbaserade standarder upplevs ofta långa, komplexa och svåra att implementera och 

riskerar därför att leda till en undvikarmentalitet hos upprättarna av de finansiella rapporterna. 

Ett problem med internationella regelbaserade regelverk är att de blir svårare att implementera 

och anpassa till lagar etcetera, på nationell nivå (Wong 2004, s. 13). 

 

3.5 God redovisningssed 

All redovisning skall ske enligt god redovisningssed. God redovisningssed är ett komplement 

till redovisningslagstiftningen. Vissa detaljer har lagstiftningen inte tagit med och då har god 

redovisningssed fått uppgiften att styra vissa moment och företeelser som lagen inte innefattar. 

God redovisningssed innebär egentligen att redovisningen ska ske i traditionellt bruk (BFN 

2008). 

 

Att företag ska följa god redovisningssed finns lagstiftat i 2 § bokföringslagen (BFL 

1999:1078). Det ges ingen förklaring till begreppet i lagen. Däremot definieras begreppet god 

redovisningssed i förarbetena till 1976 års BFL som: 

 

… en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga 

(Regeringens proposition 1975:104, s. 148). 

 

Vidare återfinns ett förtydligande av begreppet i förarbetena till årsredovisningslagen, ÅRL 

(1995:1554), där god redovisningssed beskrivs som: 

 

En allmän rättslig standard grundad framförallt på - utöver lag, förekommande praxis och 

rekommendationer (Regeringens proposition 1995/96:10 del II, s. 11). 

 

En annan liknande definition är att: 

 

God redovisningssed kan beskrivas som de normer som grundas på - utöver lag och föreskrifter 

- redovisningspraxis samt rekommendationer och allmänna råd från vissa myndigheter, i första 

hand Bokföringsnämnden, och privaträttsliga organ, främst Redovisningsrådet (Regeringens 

proposition 2002/3:121, s. 30). 
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Bokföringsnämnden, som har till uppgift att främja utvecklingen av god redovisningssed samt 

konkretisera innebörden av begreppet, har publicerat en förenklad definition av begreppet god 

redovisningssed som lyder: 

 

1. allmänna råd respektive rekommendationer från normgivande organ, bl.a. BFN. 

2. de svar man får om man tolkar de mer konkreta bestämmelserna i redovisningslagarna med 

normala, juridiska tolkningsmetoder, eller 

3. en etablerad företagspraxis som är förenlig med lag och normgivning och som håller en god 

kvalitet. 

Vad som är god redovisningssed kan skilja sig åt från företagskategori till företagskategori. 

Svaret på frågan vad som i ett visst fall är god redovisningssed behöver alltså inte bli detsamma 

för ett mindre företag som för ett större (BFN 2014b). 

 

BFN har ingen normgivande makt i regeringsformens mening men kan ändå indirekt få rättslig 

betydelse i domstol eller förvaltningsmyndighet vid avgörande om god redovisningssed följts 

eller inte (Regeringens proposition 1995/96:10 del I, s. 178-179). 

 

I doktrin till ÅRL (1995:1554) skriver Törning och Olsson (2007, s. 18) att god redovisningssed 

numera är: 

 

En traditionell tolkning av lag och redovisningsnormer lästa utifrån dessa bestämmelsers syfte 

och de allmänna principer som de ger uttryck för (Törning & Olsson 2007, s. 18). 

 

Inom redovisning kan en sed ses som bindande. God redovisningssed kan ses som bindande då 

ÅRL är en ramlag som ska fyllas ut av andra rättskällor såsom förordningar, föreskrifter, 

lagmotiv, sedvanor och allmänna råd. En del av dessa rättskällor är bindande. Detta gäller dock 

endast förordningar och föreskrifter. Dock kan sedvanor som ses som god redovisningssed bli 

bindande enligt ÅRL och BFL. K3 som är ett allmänt råd, och inte en bindande rättskälla, kan 

således endast bli bindande om/när det ger uttryck för god redovisningssed (Ingblad & 

Lundqvist 2010).  

 

3.6 Rättvisande bild 

År 1994 infördes kravet om en rättvisande bild efter att Sverige undertecknat ett internationellt 

avtal, EES-avtalet, som innebär att Sverige har skyldighet att följa EG:s bolagsrättsliga direktiv. 
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Det fjärde direktivet i EES-avtalet tar upp principen ”a true and fair view”, på svenska översatt 

till en rättvisande bild. Med detta krav på redovisningen har svensk redovisning övergått mer 

åt de anglosaxiska tankarna om en mer marknadsvärdeorienterad redovisning. Begreppen god 

redovisningssed och en rättvisande bild går emellertid inte att följa fullt ut åt båda hållen då de 

uppenbart finns motsägelser mellan dem vilket skapar problem i redovisningen hos svenska 

bolag menar Engström (2009, s. 40). 

 

Enligt EU-direktiven ska en årsredovisnings innehåll ge en rättvisande bild. Detta innebär att 

ett företags balans- och resultaträkning samt noter tillsammans ska ge en rättvisande bild av ett 

bolags tillgångar, skulder, ekonomiska ställning och resultat. Tilläggsupplysningar ska ges om 

så anses nödvändigt och vid avvikelse från lag och praxis ska avvikelsen, dess anledning och 

dess konsekvenser för företagets tillgångar, skulder, ekonomiska ställning och resultat anges i 

not (Regeringens proposition 1995/96 del I, s. 6, 8). 

 

Enligt Thorell, som nämns i propositionen, sägs begreppet spegla ett principiellt synsätt som 

innebär att redovisningen ska avspegla vad som verkligen, i ekonomisk mening, inträffat i 

bolaget (Regeringens proposition 1995/96 del I, s. 6, 8). 

 

I IFRS, IAS 1 stadgas att finansiella rapporter ska ge en rättvisande bild av ett företags 

finansiella resultat, ställning och kassaflöden. För en rättvisande bild krävs korrekt återgivning 

av transaktioners och händelsers effekter och förhållanden i enlighet med de definitioner av 

tillgångar, skulder, kostnader och intäkter som beskrivs i föreställningsramen (FAR 2012, s. 

228). 

 

Sveriges allmännyttiga bostadsförening, som är en svensk remissinstans, har ifrågasatt 

användandet av begreppet en rättvisande bild. BFN, Finansinspektionen och Riksskatteverket 

har ansett att begreppet kommer att medföra svårigheter i tillämpningen eftersom begreppet 

inte är tillräckligt väl preciserat. Bland annat på punkten om hur en rättvisande bild ska 

tillämpas i förhållande till god redovisningssed (Regeringens proposition 1995/96:10 del I, s. 

6).  
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3.7 Revisorers roll 

Revisorns grundläggande uppgift är att hjälpa till med rådgivning, att förmedla 

specialisttjänster, till exempel. skatteplanering, att bidra med erfarenhet och kompetens vilket 

leder till kompetensutveckling. Revisorer kan även hjälpa till med myndighetskontakter (Grant 

Thornton, 2014). En revisor kan sägas vara en länk mellan kunden och kundens intressenter av 

olika slag. Potentiella investerare, leverantörer eller banker är typiska intressenter som tar del 

av rapporter som revisorn bestyrker (FAR 2014). Revisorns huvudsakliga uppgift är att granska 

redovisningen och se hur styrelsen förvaltar den organisation de företräder (FAR 2014).  

 

3.8 Sanktioner inom redovisningen  

De vanligast förekommande brotten inom ekonomisk brottslighet är skattebrott och 

bokföringsbrott. Skattebrott innebär att inte uppvisa sanna uppgifter, att ta emot ersättning utan 

att deklarera eller låta bli att lämna en skattedeklaration för att slippa betala skatt. Skatter som 

kan vara aktuella vid brottslighet är framförallt skatt på löneinkomst, skatt på vinst i företag och 

moms. Skattebrott regleras i skattebrottslagen. Vid normala skattebrott är det ungefär 10 % som 

döms till fängelse och resterande till villkorlig dom och böter (Ekobrottsmyndigheten 2014b).  

 

Med bokföringsbrott menas när företag till exempel. väljer att inte bokföra alla affärshändelser, 

att bokföringen har stora brister eller att den innehåller osanna uppgifter. Det finns reglerat i 

brottsbalken.  Det som styr vilket straff som ges beror på i vilken utsträckning brottet anses 

allvarligt (Ekobrottsmyndigheten 2014a). Lagens definition för begreppet bokföringsbrott:  

 

Att åsidosätta bokföringsskyldighet genom att exempelvis låta bli att bokföra affärshändelser, 

låta bli att spara räkenskapsinformation eller lämna oriktiga uppgifter i bokföringen (11 kap. 5 

§ Brb 1962:700). 
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4. INSTITUTIONELL TEORI 

 

Detta kapitel presenterar insitutionell teori som används för att förklara de insitutionella 

förändringar som införandet av K3 innebär. Vidare presenteras ett avsnitt om standardisering. 

 

Institutioner betecknas bland annat som en uppsättning gemensamma föreställningar om hur 

verkligheten ser ut (Brunsson 1991, s. 21). Institutioner består av formella regler och informella 

normer som avgör den ekonomiska utvecklingen på så sätt formar institutionella förändringar 

hur ett samhälle utvecklas (North 2003, s. 18). K3 är en tvingande institutionell förändring 

vilket innebär att alla bolag som redovisar, mer eller mindre, kommer att genomgå en förändring 

vilket gör teorin relevant för denna undersökning.  

 

För att förklara den institutionella teorin behöver vissa begrepp av väsentlig betydelse först 

definieras. Institution är ett begrepp som har flera skilda definitioner. Enligt North (2003, s. 25) 

består institutioner av formella regler och informella normer och dess egenskaper innebär en 

blandning av regler, normer som avgör den ekonomiska utvecklingen. Institutioner bildas för 

att minska osäkerheten i mänskligt utbyte. Tillsammans med den teknik som används 

bestämmer de kostnaderna för transaktionsvillkoren (North 2003, s. 18). En annan definition, 

myntad av Brunsson (1991, s. 21), lyder enligt följande: 

 

Det vetenskapliga begreppet institution betecknar en uppsättning gemensamma föreställningar 

om hur verkligheten ser ut och hur man bör bete sig i den (Brunsson 1991, s. 21).  

 

En ytterligare definition bidrar Sjöstrand (1992, s. 1011) med: 

 

[…] an institution is described as a kind of infrastructure that facilitates (or hinders) human 

coordination and (re)allocation of resources. Institutions function as a "rationality context," 

which both govern and emerge in human (inter)action. Thus, what is emphasized here is that 

institutions are continuously shaped and reshaped through historical, as well as emerging 

(inter)action, patterns in a society. (Sjöstrand 1992, s. 1011) 

 

Det finns fem påståenden som definierar de grundläggande egenskaperna hos institutionell 

förändring enligt (North 2003, s. 23):  
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1. Den kontinuerliga interaktionen mellan institutioner och organisationer i den 

ekonomiska miljön av knapphet och därmed är konkurrensen nyckeln till institutionell 

förändring. 

2. Konkurrens tvingar organisationer att kontinuerligt investera i kompetens och kunskap 

för att överleva. Den typ av kompetens och kunskap individer och deras organisationer 

förvärvar kommer att forma växande uppfattningar om möjligheter och därmed val som 

stegvis kommer förändra institutioner. 

3. Den institutionella ramen dikterar vilken typ av kompetens och kunskap som uppfattas 

för att ha den högsta pay-off. 

4. Uppfattningen är härledda från aktörernas mentala konstruktioner. 

5. Ekonomierna i omfattning, komplementaritet och nätverkets externa effekter av en 

institutionell matris gör institutionell förändring överväldigande med alla dess steg och 

behovet av att följa en viss ordning (North 2003, s. 23). 

 

Även om de formella reglerna kan ha förändrats över en natt, förändras de informella normerna 

endast gradvis. Eftersom det är normerna som ger "legitimitet" till de formella reglerna är en 

förändring aldrig så revolutionerande som dess anhängare önskar och kommer troligen att vara 

annorlunda än väntat (North 2003, s. 25). 

 

Williamson (2000) skriver i sin artikel om fyra olika nivåer av institutioner, där de fyra nivåerna 

varierar ifrån varandra. Williamson menar att förändringar tar olika lång tid beroende på vilken 

typ av egenskaper institutionen har, det som bestämmer längden på förändringen är 

omständigheterna (Williamson 2000 s. 596). 

 

De heldragna pilarna som ansluter en högre nivå med en lägre innebär att den högre nivån 

begränsar den nedre. De streckade pilarna ansluter en lägre nivå med en högre vilket innebär 

att den signalerar en återkoppling, att nivån återgår till sin ingång (Williamson 2000, s. 596).   
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Nivåer  Egenskaper År Avsikt med 

ändringen 
Level 1: Informella 

institutioner: traditioner, 

normer & religion. 

 

Första nivån kan ta upp till 1000 

år förklarar Williamson och att 

detta beror på förändringens 

spontana ursprung. Dessa 

förändringar har evolutionära 

ursprung och visar med tiden en 

stor tröghet i dess utveckling. 

100 till 1000 Icke kalkylerbar, spontan. 

Level 2: Institutionell 

miljö: formella spelregler, 

politiskt, juridiskt & 

byråkratiskt. 

 

Andra nivån kännetecknas av 

formella lagar och regler, rättsliga 

och byråkratiska regeringens 

funktioner samt maktfördelning 

mellan olika förvaltningsnivåer. 

Man går ifrån den tidigare nivån 

som kännetecknas av traditioner, 

seder och tabun. Det är på denna 

nivå som äganderätten skapas. 

 

10 till 100 Få den rätta institutionella 

miljö. 

Level 3: Ledning: Anpassa 

styrningsstruktur med 

transaktioner. 

 

Den tredje nivån berör 

rättssystem, att definiera kontrakt, 

lagar och kunna upprätthålla 

kontraktssystem. Med avsikt att 

nå det rätta styrningssystemet. 

 

1 till 10 Få en rätt styrningsstruktur. 

Level 4: Tilldelning av 

resurser och sysselsättning. 

Priser och kvantiteter. 

 

Den fjärde nivån berör 

kontinuerliga förändringar i priser 

och kvantitet för att uppnå de rätta 

marginella förändringarna på 

marknaden. 

Kontinuerlig Få de rätta marginella 

förändringarna.  

Tabell 2: Economics of institutions. Egen illustration (Williamson 2000 s. 597-599).  

 

4.1 Nyinstitutionell teori 

Det snabbväxande området inom nyinstitutionell teori analyserar de ekonomiska aspekterna av 

institutioner och organisationer som använder metodologiska koncepter och analytiska 

instrument från ett brett spektrum av discipliner. Detta inkluderar statsvetenskap antropologi, 

sociologi, förvaltning, lag och ekonomier (Brousseau & Glachants 2008, s. 24). 

 

Powell och DiMaggio (1991, s. 63) beskriver kraften av institutionell teori vid 

organisationsförändringar av organisationsfält. De menar att ett organisationsfält består av flera 

organisationer som är verksamma inom samma område, till exempel företag som utbyter 

tjänster alternativt företag som konkurrerar på en gemensam marknad. Inom dessa 

organisationsfält pågår processer som, utifrån kulturella och normativa faktorer, formar 

organisationerna (Powell & DiMaggio 1983, s. 148). Att tillhöra ett organisationsfält medför 

att organisationerna i fältet liknar varandra. Enligt Christensen, Laegreid, Roness & Rövik 
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(2005, s. 40, 48) kan detta förklaras genom att organisationer drivs av en strävan att bli 

accepterade i samhället samt att uppnå legitimitet. Organisationer kan ibland vara beroende av 

legitimiteten då det i vissa fall kan utgöra en nödvändighet för verksamhetens överlevnad att 

inge ett förtroende (Christensen, Laegreid, Roness & Rövik 2005, s. 40, 48). 

 

Organisationer är spelarna: grupper av individer som är bundna av ett gemensamt syfte för att 

uppnå förutbestämda mål. De omfattar politiska organ till exempel. politiska partier, senaten 

och även ekonomiska organ som till exempel företag och fackföreningar (North 2003, s. 23). 

 

Powell och DiMaggio menar att organisationsförändringar sker på grund av isomorfism som 

definieras som en begränsad process som tvingar en enhet att likna andra enheter som är av 

samma slag. Begreppet betyder ett avbildande mönster (1991, s. 63). De presenterar tre olika 

typer av krafter som inverkar på en organisations utformning och driver en 

organisationsförändring. Dessa är mimetisk, normativ och tvingande isomorfism (Powell & 

DiMaggio 1991, s. 63). 

 

4.1.1 Mimetisk isomorfism 

Den andra formen mimetisk isomorfism innebär en imiterande kraft där organisationer härmar 

varandra och kopierar koncept. Detta sker främst då organisationer saknar kunskap inom vissa 

områden. Ett väldigt framgångsrikt företag kan då ses som mall för ett mindre framgångsrikt 

företag som istället för att utforma egna lösningar, hellre ser till hur andra har löst problemet 

(Powell & DiMaggio 1983, s. 147-160). 

 

4.1.2 Normativ isomorfism 

Normativ isomorfism innebär att en organisation formas genom professionalisering. 

Välutbildade utövare präglar organisationen efter sin kunskap och sina värderingar, vilka ofta 

delas av andra yrkesutövare inom samma profession. Detta leder till att organisationerna 

utformas likartat. Den normativa isomorfismen består alltså av normer och värderingar som 

finns inom ett organisationsfält och inom en organisation (Powell & DiMaggio 1983, s. 147-

160). 

 

4.1.3 Tvingande isomorfism 

Tvingande isomorfism innebär att trycket för förändring sker utifrån, av både informella och 

formella organisationer som har makt. I vissa fall kan en organisationsförändring kopplas direkt 
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till ett beslut av stat eller liknande. Exempel på tvingande isomorfism är bland annat införande 

av nya lagar och regler som organisationen måste rätta sig efter. Dessa lagar har effekt på 

organisationers strukturer och beteenden (Powell & DiMaggio 1991, s. 67). Det kan även vara 

förväntningar på organisationen från omgivningens normer och värderingar i samhället (Powell 

& DiMaggio 1983, s. 147). Det är även regler om vissa räkenskapsår, speciella krav på 

årsredovisningar och finansiella rapporteringskrav som formar organisationer på liknande sätt 

(Powell & DiMaggio 1991, s. 67). Homogeniteten bland organisationer beror också på att 

organisationer i beroendeställning rådfrågar en organisation ”med makt”. Det drar till sig flera 

organisationer i beroendeställning och på så sätt formas dess ”underorganisationer” på liknande 

sätt. En annan orsak till homogeniteten bland organisationer är medlemskap i större 

organisationer som genom sina medlemskapskrav formar medlemsorganisationer till 

likformighet Powell & DiMaggio 1991, s. 68).  

 

4.2 Standardisering 

Homogeniteten bland organisationer ökar vid standardiseringar. Att flera organisationer måste 

följa samma redovisningsregler gör att dessa formas på liknande sätt. Även länders homogenitet 

påverkas av standardiseringar. Länder har olika historiska, kulturella, politiska och ekonomiska 

system samtidigt som de även befinner sig i olika ekonomiska utvecklingsfaser. Dessa 

nationella drag interagerar med varandra samt med utvecklingen och tillämpningen av 

redovisningen (Schroeder, Clark & Cathy 2011, s. 78). Då implementeringen av K3 är en 

standardiseringsprocess på både nationell och internationell nivå kommer homogeniteten 

mellan företag i samma land och mellan företag i olika länder att öka.   

 

Standardisering har som syfte att skapa förenklingar för olika branscher, organisationer och 

stater samt att tillfredsställa behov och önskemål från många olika parter. Vid standardisering 

vägs de tekniska, sociala och ekonomiska aspekterna samman för att resultera i en lösning som 

stärker konkurrenskraft, öppnar marknader, främjar kvalitet, säkerhet och även erbjuder olika 

parter en gemensam grund för att utvecklas vidare. Det allra viktigaste som standarder bidrar 

med är bland annat lönsamhet för produktion och handel samt att möjliggöra kommunikation 

över gränser (ITS 2014). 
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4.2.1 Standard som regel – olika typer av standarder 

En standard utgör en typ av regel. Ibland motiveras en regel med att det är bäst för oss 

regelföljare. I andra fall motiveras regler med att det är bra för andra om vi följer dem alternativt 

motiveras en regel som bäst för alla, inklusive oss själva. Dessa regler, som motiveras som bäst 

för alla, syftar oftast till att underlätta, samarbeta och samordna etcetera. Något som alla kan 

tjäna på (Brunsson & Jacobsson 1998, s. 13). Vissa regler kan vi själva välja att följa medan 

andra är tvingande. Det finns således många olika slags regler. Brunsson och Jacobsson (1998, 

s. 14-15) delar in regler i tre kategorier; direktiv, normer och standarder (Brunsson & Jacobsson 

1998, s. 14-15).  

 

4.2.1.1 Direktiv 

Direktiv är explicita samt tvingande regler och är där av ofta knutna till sanktioner. De som 

utfärdar direktiv måste ha auktoritet eller en stor makt av annan form. Direktiv av stater och 

organisationer utfärdas vanligtvis med motivet att det ligger i andras intresse alternativt ett 

allmänintresse (Brunsson & Jacobsson 1998, s. 14-15). 

 

4.2.1.2 Normer 

Normer är regler som är internaliserade och som vi kan följa utan att reflektera över dem. Det 

är först när någon bryter en norm som den märks då den vanligtvis är självklar och 

oproblematisk både för användarna och övriga i din närvaro. Normer har ingen tydlig 

avsändare, så som direktiv har, utan normer förefaller vara en del av oss själva och vi följer 

dem frivilligt utan något yttre tryck (Brunsson & Jacobsson 1998, s. 15). 

 

4.2.1.3 Standarder 

Standarder skiljer sig från normer på två grundläggande sätt; de är explicita och har en tydlig 

upphovsman, liksom direktiv. Standarder skiljer sig dock från direktiv till den delen att de är 

frivilliga att följa, de har inga sanktioner knutna till sig. En standard kan sägas vara ett slags råd 

till vad som bör/får göras. (Brunsson & Jacobsson 1998, s. 15). Den klassiska innebörden av en 

standardisering är att den sker i den standardiserades intresse. Standarden bör gynna alla men 

den som följer den bör göra det av eget intresse. En standard kan även ligga i kundernas intresse 

i den avsikten att kunderna vill veta om standarderna följs eller inte. Standarden bör även ligga 

i användarnas intresse eftersom deras kunder intresserar sig för vilka som följer standarderna 

och ett företag/en organisation som följer standarderna skiljer sig från de som inte gör det 

(Henning 1998, s. 88).  
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4.2.2 Standardiseringsprocesser 

För en lyckad standardiseringsprocess finns det vissa aspekter som behöver tas hänsyn till. En 

aspekt är standardiseringens anknytning till användarna. En standardisering ska vara initierad 

utifrån, det vill säga från användarna inte ideologiskt framdrivna och användarna ska ha 

möjlighet att påverka standardiseringsarbetet. Detta görs ofta med remissförfaranden till olika 

intressegrupper (Tamm-Hallström 1998, s. 69). En annan viktig aspekt är att standardisering 

ska vara en öppen process, intressenter och andra som berörs ska kunna delta i processen 

(Tamm-Hallström 1998, s. 69-70). En ytterligare aspekt som bör tas hänsyn till är 

standardiseringsprocessens effektivitet. Drar processen ut för långt på tiden kan 

standardiseringen, vid införandet, redan vara utdaterad (Tamm-Hallström 1998, s. 70-71). 

 

Att genomgå en institutionell förändring kan innebära kostnader för företagen. Med den 

tvingande institutionella förändringen, som införandet av K3 innebär, har företag inget val än 

att följa de nya sättet att redovisa. Effektiviteten av en standardiserings spridning påverkas av 

kostnaderna och följden kan bli att kostnaderna formar riktningen och längden för den 

ekonomiska förändringen (North 2003, s. 20). Normgivare bör därför noga överväga nytta mot 

kostnader vid implementeringen då regelverket innebär förändringar för företagen och de måste 

få rimlig tid på sig att anpassa sig (Wong 2004, s. 15). 

 

4.2.3 Standardiseringens bidrag 

Ett av standardiseringens bidrag är att den är ett effektivt medel för informationsöverföring. Ett 

annat bidrag standardisering medför är att den underlättar samordning av till exempel rördelar 

som blir kompatibla med varandra. Detta underlättar både för aktörerna på marknaden samt för 

användarna av produkterna. En standard kan också innebära en förenkling. Det blir färre 

varianter att välja mellan vilket underlättar en överblick och förståelse. En standardisering kan 

även bidra till stordriftsfördelar till exempel standardiserade klädstorlekar vilket underlättar för 

klädindustrin (Brunsson & Jacobsson 1998, s. 23-25). Ett annat bidrag är att standardiseringen 

bidrar till besparingar. Standardiseringen motiveras då med någon form av lönsamhet i 

slutändan (Henning 1998, s. 89). Internationellt likformig redovisning bidrar enligt Wong 

(2004, s. 4) till kostnadseffektiva affärsmöjligheter och kan även skapa en större ekonomisk 

spridning i världen. Fördelen är bland annat att investerare kan förlita sig på, oavsett vart i 

världen affärshändelser sker, samma höga kvalitetsstandarder. Detta innebär att investerare 
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kommer bli mer villiga att diversifiera sina investeringar över länders gränser (Wong 2004, s. 

4). 

 

4.3 Komplikationer vid internationell redovisningsstandardisering  

Att genomföra en standardisering på internationell nivå innebär många steg i processen och 

ibland kan det uppstå vissa komplikationer i samband med implementeringen, dessa presenteras 

nedan.  

 

4.3.1 Nationella skillnader 

Samtidigt som internationell standardisering ökar i utsträckning blir det viktigt att säkra en 

sammanstrålning av hur standarderna tillämpas i olika länder samt de internationella 

standardernas anpassning till de nationella (Wong 2004, s. 4). Företagsledningar med strikt 

inhemsk verksamhet påverkas knappt av internationella skillnader. Så länge nationella 

redovisningsregler är tydliga, användarvänliga samt allmänt tillämpade är det inget problem för 

SME-företag.  För multinationella företag däremot är det skillnad. För dessa företag är det 

kostsamt med fler versioner av redovisningsregler beroende på land. Ofta listas dessa företags 

aktier på flera länders börser. För multinationella företag spelar det även roll vilka 

redovisningsregler som finns vid deras val av vilka länders börser de vill lista sig på. Länder 

vars redovisningsregler innebär flera krav och avslöjanden än företaget redan gör på grund av 

sitt lands regler kommer sällan att väljas för att lista sitt företags aktier i. Ett sådant lands 

aktiemarknad kan på så sätt hindras från globalisering av sin aktiemarknad (Mueller & Meek 

1997, s. 31-32). Dessutom måste kapitalsökande företag harmonisera sina finansiella rapporter 

med de lands redovisningsregler som de söker kapital i (Schroeder, Clark & Cathy 2011, s. 26). 

 

Investerare är troligtvis de som avskyr internationella skillnader i redovisning mest. Investerare 

har svårt att jämföra investeringsobjekt då de finansiella rapporterna kan likna varandra oavsett 

om de är upprättade enligt samma redovisningsprinciper eller inte. Detta medför svårigheter för 

investerarna och fördröjer analysen vilket kan leda till att den internationella aktiemarknaden 

inte är så effektiv som den skulle kunna vara. Vilket i sin tur påverkar investerarnas avkastning 

(Mueller & Meek 1997, s. 31-32).  

 

Yrkesgrupper och normgivare inom redovisning kan sägas dra nytta av internationella 

skillnader i redovisningen. Skillnaderna leder till att efterfrågan på redovisningsexpertis ökar 
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(Mueller & Meek 1997, s. 31-32). Nobes och Parker (2004, s. 79) vänder på harmoniseringen 

av redovisningsregler och lyfter fram ett perspektiv att redovisningen kanske inte bör 

harmoniseras i större utsträckning. Detta eftersom syftet av den finansiella rapporteringen 

skiljer sig åt mellan länder vilket gör att det endast verkar naturligt att redovisningen också 

skiljer sig från varandra i de olika länderna (Nobes & Parker 2004, s. 79).  

 

4.3.2 Översättning av internationella standarder 

Att översätta standarder till olika språk är en stor utmaning av implementeringsprocessen. 

Översättare finner ofta svårighet i att förmedla den verkliga meningen av texten. De vanligaste 

konsekvenserna av detta är bland annat längden och utformningen av meningarna, inkonsekvent 

användning av terminologi, men även att en och samma terminologi används för att beskriva 

två olika koncept (Wong 2004, s. 11). Ett exempel på detta är år 1994 då samtliga EU-länder 

implementerade begreppet rättvisande bild i sin redovisning. I Danmark har begreppen 

rättvisande bild och god redovisningssed endast ansetts utgöra en marginell skillnad. I Italien, 

Spanien och Frankrike används begreppet mer som en motivering att avvika från lagens krav. 

I Tyskland antas dock att redovisning enligt lagen leder till rättvisande bild. Alltså får begreppet 

i Tyskland främst den betydelsen att det i enstaka fall innebär att bolagen behöver lämna 

tilläggsupplysningar (Regeringens proposition 1995/96 del II, s. 9). 

 

4.3.3 Implementeringen för upprättarna 

Utöver implementeringen av ett nytt regelverk med nya krav kan regelverket även ge 

kumulativa effekter. Krav från andra än normgivarna kan således uppkomma på grund av hur 

regelverket utformats. Normgivare bör därför noga överväga nytta mot kostnader för de berörda 

och utgå ifrån de viktigaste aspekterna vid implementeringen. Till exempel kan det stjälpa mer 

än det hjälper att implementera ett komplext regelverk under ett begränsat tidsintervall. Detta 

eftersom regelverket innebär stora förändringar för företagen och de måste få rimlig tid på sig 

att anpassa sig för att utföra förändringarna korrekt (Wong 2004, s. 15). 

Organisationsförändringar möter ofta motstånd av användarna för standarderna vilket kan 

hämma implementeringen (Carlsson, & Gyllner 2013, s. 44). Detta kan enligt Muller (2006, s. 

200) bero på förlorade rutiner och förlorad bekvämlighet eller säkerhet. En annan faktor till att 

individer motsätter sig en förändring kan vara rädslan för det okända som Robbins (1991, s. 

662) beskriver. Det finns även en annan faktor nämligen våra psykologiska försvarsmekanismer 

som aktiveras då någon eller några har viljan att förändra oss (Jacobsen 2005, s. 196). En 
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implementering av ett nytt regelverk kan, trots att det syftar till att förenkla, innebära mycket 

planering och en stor arbetsbörda för företagen (Carlsson, & Gyllner 2013, s. 32).   

 

4.3.4 Risk för kunskapsbrist 

Vid införandet av ett nytt regelverk krävs det att revisorer, redovisningskonsulter, 

redovisningsspecialister och andra professioner inom branschen snabbt utvecklar en stor 

kunskap i det nya regelverket för att kunna hjälpa sina kunder eller sitt företag. Vid en 

implementering av ett nytt regelverk bör normgivarna därför lägga stort fokus på 

utbildningsresurser för att sprida kunskapen korrekt och effektivt. Det kan även bli ett problem 

för mindre företag som kanske inte har de resurserna som krävs för att sätta sig in i det nya 

regelverket (Wong 2004, s. 18-19).  
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5. DOKUMENTSTUDIE I: UPPRÄTTARPERSPEKTIVET 

 

Dokumentstudie I är skriven ur ett upprättarperspektiv, vilket innebär att detta kapitel belyser 

upprättarnas åsikter om implementeringen av K3. Insamlad data bygger på samtliga remissvar 

som inkommit om BFNs förslag till K3-regelverket.  

 

Den 8:e juni år 2010 skickade BFN ut “Upprättande av årsredovisning (K3) - Utkast” på remiss. 

Utkastet skickades till 52 instanser varav 28 instanser svarade, se bilaga 2. Dessa 28 remissvar 

ligger till grunden för denna dokumentstudie. Enligt förordningen ”(2007: 1244) om 

konsekvensutredning vid regelgivning” ska en myndighet när den överväger nya eller 

förändrade regler göra en konsekvensutredning och dokumentera denna (BFN, 2010b). BFNs 

konsekvensutredning besvarar 12 viktiga frågor om regleringen. Dessa är bland annat; 

beskrivning av problemet, vad BFN vill uppnå, antalet företag som berörs, vilka branscher 

företagen är verksamma i samt storleken på företagen. Detta gör konsekvensutredningen 

intressant för denna undersökning och anledningen till att, även den, inkluderas av denna 

dokumentstudie.  

 

Vid genomgången av dessa dokument har fokus lagts på att få fram de olika remissinstansernas 

attityd till införandet av K3. Fokus har även lagts på framförda synpunkter/diskussioner om 

K3s förhållande till rättvisande bild och god redovisningssed. Utöver detta har synpunkter som 

framkommer ofta och av flera instanser lyfts fram.  

 

5.1 Remissinstanser 

Remissvaren skiljer sig åt vad gäller utformning, precision och engagemang. Vissa instanser 

har lagt ned mer tid och gått igenom hela förslaget medan andra instanser endast fokuserat på 

de delar av det allmänna rådet som är av störst intresse för denne.  

 

Ingen av remissinstanserna uttrycker sig negativt till BFNs K-projekt eller specifikt mot K3. 

Merparten av instanser uttrycker sig inte heller positivt till förslaget medan 12 instanser tydligt 

välkomnar förslaget, dock med vissa ändringar från den dåvarande utformningen i 

remissförslaget år 2010 (Bolagsverket 2010 m.fl.). 

 

För att se åsikter för respektive remissinstans se bilaga 3.1-3-8. 
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5.2 K3s förhållande till IFRS for SME 

Utgångspunkten för K3 har varit det internationella regelverket IFRS for SME som i sin tur är 

en förenkling för små och medelstora företag av Full IFRS (BFN 2010a). Åtta remissinstanser 

diskuterar BFNs utgångspunkt för K3 som är IFRS for SME. Alla dessa åtta instanser som för 

en diskussion om detta ser positivt på IFRS for SME som utgångspunkt för utvecklandet av K3 

(Näringslivets regelnämnd 2010 m.fl.). Näringslivets regelnämnd, bland andra, menar att IFRS 

for SME som utgångspunkt för K3 är helt i linje med den ökade globaliseringen och 

internationaliseringen av näringslivet. De menar även att ett enhetligt regelverk möjliggör att 

företag inte behöver konfronteras med ett flertal olika nationella regelverk och att det sannolikt 

kan uppstå stordriftsfördelar (Näringslivets regelnämnd 2010). I BFNs konsekvensutredning 

nämns att införande av det nya regelverket eventuellt kan skapa bättre förutsättningar för 

företag på den internationella marknaden. Detta kritiserar Sydsvenska industri – och 

handelskammaren. Deras uppfattning är att det är stor skillnad på att skriva i företags 

koncernredovisning att det nationella regelverket K3 följts istället för IFRS for SME. Detta trots 

att K3 är en anpassning utifrån IFRS for SME (Sydsvenska industri – och handelskammaren 

2010).  

 

En av remissinstanserna går dock längre än att bara diskutera K3s utgångspunkt. 

Finansbolagens Förening diskuterar IASBs utgångspunkt för IFRS for SME, vilken är Full 

IFRS. Finansbolagens Förening ifrågasätter om IFRS for SME kan tillgodose behovet av enkla 

och användbara regler för SME företag (små och medelstora företag). Detta på grund av att 

IASB utgått ifrån en ”top-down approach” när de baserat IFRS for SME på Full IFRS. Detta är 

inte den metod EU-kommissionen föreslagit för förenklingsarbete inom EU där istället 

”buttom-up approach” föreslås. Vilket innebär att utgångspunkten borde ha varit SME 

företagens behov. Problemet med en sådan ”top-down approach” menar Finansbolagens 

Förening är att IFRS är under ständig och snabb förändring vilket kommer att påverka IFRS for 

SME och således även K3, ner i ledet. Dessutom är EU:s samt EU:s enskilda medlemsländer 

möjligheter att påverka IASB (grundare av IFRS samt IFRS for SME) begränsade. Därför 

menar Finansbolagens Förening att det kommer att vara svårt att uppnå önskvärd 

regelförenkling, såväl inom EU som nationellt inom redovisningsbranschen (Finansbolagens 

Förening 2010). Även Sydsvenska Industri- och Handelskammaren för diskussion i samma 

banor. Sydsvenska menar att IFRS förändras i en riktning som är alltmer olik den externa 
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redovisningen som Sverige är van vid. I och med att IFRS förändras kommer således IFRS for 

SME att förändras vilket även leder till att K3 rimligen bör förändras (Sydsvenska Industri- och 

Handelskammaren 2010). Detta kan ha sin grund i att, som Handelshögskolan vid Göteborgs 

Universitet skriver, IFRS i grunden kommer från en anglo-amerikansk redovisningstradition 

medan den svenska redovisningen i grunden är utav kontinental redovisningstradition 

(Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 2010).  

 

Det är även flertal instansers åsikt att K3 bör följa IFRS for SME bättre, att K3 avviker från 

IFRS for SME på för många punkter. Dessa instanser anser att endast avvikelser som är 

motiverad av svensk lag bör finnas (Uppsala universitet 2010 m.fl.). Uppsala universitet lyfter 

fram att för många avvikelser eller skillnader mellan IFRS for SME och K3 innebär problem 

för bland annat intressenter som måste beakta varje avvikelse vid en analys av det aktuella 

företaget (Uppsala universitet 2010). Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ser 

avvikelserna utifrån utbildningsperspektiv och menar att det är fördelaktigt om det svenska 

regelverket i största möjliga mån följer det internationella. Dels för att underlätta övergången i 

undervisningen från nationella redovisningsregler till internationella men även då 

studentmobiliteten ökat och utbytesstudenter kommer till Sverige samtidigt som svenska 

studenter åker utomlands (Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 2010). Sveriges 

Redovisningskonsulters Förbund menar att de avvikelser som gjorts avseende att inte ta med 

alla tilläggsupplysningar i K3 som finns i IFRS for SME inte leder till att regelverket blir 

tydligare eller enklare. Detta för att K3-regelverket innehåller färre ord och omfattar färre antal 

sidor. Tydliga och utfyllande förklaringar leder så gott som alltid till bättre förutsättningar för 

upprättarna i sin strävan att tillhandahålla årsredovisningar med en hög och jämn kvalitet 

(Sveriges Redovisningskonsulters Förbund 2010).  

 

5.3 Stort steg mellan K2 och K3 

I ett flertal av remissvaren framförs åsikter om det stora glappet mellan K2 och K3 (FAR 2010 

m.fl.). FAR (tillsammans med PriceWaterhouseCoopers) är en av de instanser som diskuterat 

denna punkt. FAR instämmer att K3 bör vara huvudregelverket för redovisningen i Sverige. 

Däremot anser FAR att K3 ställer höga krav på redovisningen vilket de anser rimligt för större 

företag men anser att K3, som huvudregelverk, inte bör avskräcka mindre företag som av olika 

skäl önskar redovisa enligt en högre standard än K2. FAR anser att kraven för K2, för många 

bolag, är för låga medan kraven för K3 blir för höga för dessa. Skillnaderna mellan K2 och K3 
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är alltså för stora enligt FAR. Detta kan leda till en oönskad utveckling av praxis då ett stort 

antal företag, där så är möjligt, kommer att välja K2 endast för att K3 ställer för höga krav som 

kräver mycket resurser av företagen. Det kan även vara så att många mindre företag som 

egentligen hör hemma i K2, på grund av K2s utformning, tvingas upp i K3 (FAR 2010). Detta 

är även Handelshögskolan vid Göteborgs universitets uppfattning. Eftersom K2 innehåller en 

rad begränsningar, såväl inskränkningar som avvikelser från lag (främst ÅRL), innebär det att 

vissa mindre företag absolut inte vill/kan följa K2. Dessa företag tvingas då upp i K3 och 

drabbas av en rad andra krav som ÅRL inte ställer och som företagen då inte hade behövt följa 

i K2, framförallt avseende upplysningskrav menar Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 

(Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 2010). 

 

Även Ingblad & Lundqvist menar att glappet mellan K2 och K3 är för stort och innebär att 

företag hamnar däremellan. De menar att K2 innehåller för många brister och K3 blir för svårt. 

Ett företag måste kunna följa ÅRL utan att drabbas av en mängd andra krav, vilket K3 medför, 

men samtidigt inte drabbas av en rad begränsningar från ÅRL, som K2 innebär. Ingblad & 

Lundqvist menar att detta är högst olämpligt då det omöjliggör tillämpning av ÅRL (Ingblad 

och Lundqvist 2010). 

 

Dessa tre remissinstanser; FAR, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Ingblad & 

Lundqvist kommer alla med liknande förslag på hur detta glapp bör lösas. Antingen bör en 

uppdelning av K3 ske, en för större och en för mindre företag. Alternativt bör K3 omarbetas 

och därefter bör K2 skrivas om utifrån K3 med en rad förenklingar som inte innebär 

begränsningar från ÅRL (FAR 2010 m.fl.). 

 

5.4 Legalitetsfrågan 

Ovan leder oss in på K3s avvikelser från lag och vidare in på legalitetsfrågan. Nio av 

remissinstanserna framför att K3 avviker och inskränker mot/i lag på ett flertal ställen. Alla nio 

remissinstanser är emot dessa avvikelser (Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 2010 

m.fl.). Fem av remissinstanserna diskuterar legalitetsfrågan, som vi väljer att kalla det. 

Legalitetsfrågan omfattar, i stora drag, om K3 kan anses tvingande eller inte. Ett allmänt råd 

definieras som:  
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Allmänna råd är sådana generella rekommendationer om tillämpning av en författning som 

anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende (1§ Författningssamlingsförordningen 

(1976:725). 

 

BFN är en statlig myndighet som enligt regeringsformen inte får ge ut bindande normer utan 

endast allmänna råd och rekommendationer, skriver Handelshögskolan vid Göteborgs 

universitet. BFN har formulerat påbudsregler med skall istället för bör, vilket ger sken av att 

dessa är bindande. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet menar att ”bokföringsskyldiga 

kan ju fråga sig varför de skall följa allmänna råd när BFN inte följer grundlagen”. Enligt 

handelshögskolans uppfattning är det en självklarhet att företag som omfattas av ÅRL också 

ska ha möjlighet att följa den, vilket inte går varken inom ramen för K2 eller K3. Eftersom 

lagen är överordnad det allmänna rådet blir dessa påbudsregler oväsentliga och bör därför inte 

finnas i det allmänna rådet (Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 2010).  

 

Ingblad & Lundqvist för också en diskussion om denna fråga. De utgår istället ifrån motivet att 

ÅRL är en ramlag vilket innebär att ramen ska fyllas ut av andra rättskällor såsom förordningar, 

föreskrifter, lagmotiv, sedvanor och allmänna råd. En del av dessa rättskällor är bindande. Detta 

gäller dock endast förordningar och föreskrifter. En sedvana som kan karaktäriseras som god 

redovisningssed är också bindande enligt ÅRL och BFL, skriver Ingblad & Lundqvist. 

Allmänna råd är alltså inte bindande i denna befattning. Ett allmänt råd kan dock vara bindande 

”när det beskriver en god redovisningssed och det inte kan argumenteras för någon annan god 

redovisningssed”, uttrycker Ingblad & Lundqvist. Det är Ingblad & Lundqvists uppfattning att 

BFNs tidigare allmänna råd och dylikt kunde betraktas som uttryck för en god redovisningssed 

men inte längre. Genom K-projektet framställs regler vars innehåll inte tidigare funnits i 

praktisk tillämpning vilket innebär att dessa inte är uttryck för en sed, utan reglerna utgör endast 

ett råd, enligt Ingblad & Lundqvist.  Tyvärr, fortsätter de, har det blivit en vana att kalla BFNs 

allmänna råd för god redovisningssed för att därmed ge det allmänna rådet en rang av bindande 

regel. Ingblad & Lundqvist är starkt kritiska till detta och menar att det strider mot 

regeringsformen. Vidare menar de att K-paketet utgör en tolkning och utfyllnad av ÅRL vilket 

vidare innebär att en bestämmelse i K2 även måste kunna tillämpas i K3 och vice versa (Ingblad 

& Lundqvist 2010). 

 

Lantbrukarnas Riksförbund är av samma mening och menar att en ramlags kompletterande 

normgivning aldrig kan gå utanför lagens ram och att BFN verkar utanför sitt kompetensområde 
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vid sådana avvikelser från lagen (Lantbrukarnas Riksförbund 2010). Normgivningen på 

redovisningsområdet är av lite speciell karaktär jämfört med övriga områden genom att 

allmänna råd dock kan få en mycket större rättslig betydelse, då det utgör praxis i laglig mening, 

menar Näringslivets regelnämnd. K3 innehåller även vissa krav som går utöver vad både svensk 

lag, Full IFRS och IFRS for SME kräver. Dessa bör, enligt alla remissinstanser som 

uppmärksammat kraven, tas bort (Näringslivets Regelnämnd 2010).  

 

5.5 Kapitelspecifika synpunkter 

Utöver de mer övergripande synpunkterna på K3 framförs även en hel del kapitelspecifika 

punkter, från felstavningar till mer redovisningstekniska synpunkter. De flesta av dessa har 

korrigerats av BFN innan slutproduktionen släpptes men ett fåtal återstår och det är dessa som 

kommer att lyftas fram nedan.  

 

5.5.1 Komponentavskrivning 

10 av remissinstanserna är starkt kritiska till den nya regeln om komponentavskrivning. Under 

kapitel 17 – Materiella anläggningstillgångar står följande i punkt 17.4: 

 

Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande 

komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa (17 kap. 4 p. BFNAR 2012:1). 

 

Remissinstansen, Castellum, har gett ett exempel på hur detta skulle se ut: 

 

Antag att en fastighetsportfölj om 600 fastigheter, där varje fastighet består av 10 komponenter 

och där 5 investeringar görs per komponent (detta är lågt räknat). Det medför 30 000 

avskrivningsplaner/bedömningar som skall göras varje år, avseende såväl livslängd som 

restvärde (Castellum 2010). 

 

Både Svenska bostäder och FAR anger att de har erfarenhet av komponentmetoden sedan 

tidigare under perioden 1994-1998. Då fann de att metoden var komplex och resurskrävande 

att hantera. Därför återgick bolagen till konventionell metod (Svenska bostäder 2010). Sveriges 

Allmännyttiga Bostadsförening, en annan kritisk remissinstans, menar att den erfarenhet som 

finns på området, visar att komponentavskrivning i praktiken tenderar att växa i komplexitet 

över åren, allt eftersom renoveringar genomförs i fastighetsbestånd, även om det i teorin kanske 

är det mest korrekta sättet att redovisa. Sveriges Allmännyttiga Bostadsförening lyfter även 
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fram ett antal frågor som måste lösas om BFN ändå väljer att införa komponentavskrivning. 

Dessa frågor är bland annat hur många komponenter en byggnad ska delas in i eftersom en 

byggnad egentligen består av extremt många olika komponenter. Samt hur de redovisade 

värdena för olika komponenter ska bestämmas i redan befintliga byggnader vid övergången till 

komponentavskrivning (Sveriges Allmännyttiga Bostadsförening 2010). Svenska bostäder 

ställer ytterligare en fråga som måste hanteras, hur ska komponentavskrivning tillämpas om 

åtgärd endast utförs i en del av komponenten? (Svenska bostäder 2010). Hyresgästföreningen 

beskriver att de flesta fastigheterna i deras verksamhet inte ägs främst i kommersiellt syfte utan 

för att i dessa bedriva egen verksamhet och som inte heller är byggda i egen regi. Problemet för 

dem blir då att få fram ingångsvärdena för olika delar av fastigheten (Hyresgästföreningen 

2010).  

 

Sveriges Allmännyttiga Bostadsförening, lik som de flesta andra remissinstanserna menar att, 

om BFN väljer att införa komponentavskrivning trots allt, måste det införas en övergångsregel. 

Förslagsvis att komponentavskrivning endast tillämpas på om- till- och nybyggnader från och 

med tillträdande räkenskapsåret. Detta för att företag ska hinna ställa om sin redovisning. Utan 

övergångsbestämmelse kommer det att bli en övermäktig uppgift för många fastighetsbolag att 

klara av omställningen, menar Sveriges Allmännyttiga Bostadsförening. Kravet på 

komponentavskrivning kommer att leda till en väsentligt ökad administrativ börda för företag 

som äger fastigheter vilket i sin tur kommer att leda till ökade kostnader (Sveriges 

Allmännyttiga Bostadsförening 2010). Detta anses som oskäligt i jämförelse till det mervärde 

som uppkommer i redovisningen, enligt Sveriges byggindustrier (Sveriges byggindustrier 

2010). Merkostnaden består i att över årtionden hantera den stora mängd komponenter som 

återfinns i byggnader vilket är anledningen till att Svenskt Näringsliv menar att kravet är 

oproportionerligt (svenskt näringsliv 2010). Även FAR menar att kostnaden inte motsvarar 

nyttan för läsarna av den finansiella rapporten (FAR 2010). Svenskt Näringsliv påpekar även 

att det allmänna rådet saknar särskild reglering för problem som kan uppstå vid övergången till 

komponentavskrivning (Svenskt näringsliv 2010). 

   

FAR, liksom en del andra remissinstanser önskar att, om så kravet på komponentavskrivning 

införs, bör det endast drabba de större företagen då de har mer resurser samt ett större behov av 

en mer precis redovisning (FAR 2010). Castellum anser dock att nyttan är obefintlig oavsett 

storlek och att redovisningen avseende fastigheter inte blir bättre (Castellum 2010). Sveriges 

Redovisningskonsulters Förbund, är av en annan uppfattning och stödjer, i teorin, kravet på 
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komponentavskrivning eftersom det föreligger väsentliga skillnader i nyttjandeperiodens längd 

på betydande delar av en tillgång. Dock föreslår Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, av 

förenklingsskäl, att det införs en regel som leder till viktad avskrivningstid som tar hänsyn till 

de olika nyttjandeperioderna. Vidare anser Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, liksom 

FAR, att komponentregeln inte ska gälla mindre företag (Sveriges Redovisningskonsulters 

Förbund 2010 m.fl.).  

 

5.5.2 Vägledning i Full IFRS 

I förslaget till K3 anges att företag ska söka vägledning i tre steg: 

 

Vägledning om tillämplig redovisningsprincip ska sökas i följande ordning:  

a) Bestämmelser i detta allmänna råd som behandlar liknande och relaterade frågor.  

b) Definitioner, grundläggande principer samt värdering av och kriterier för att redovisa en 

tillgång, skuld, intäkt eller kostnad i årsredovisningen enligt kapitel 2.  

c) Tillämplig, av EG-kommissionen antagen, internationell redovisningsstandard (BFN 

2010c). 

 

Ett flertal av remissinstanserna är emot det tredje steget (c) som innebär att bolag kommer att 

behöva kunskap i Full IFRS (Ingblad & Lundqvist m.fl. 2010). Sveriges Allmännyttiga 

Bostadsförening menar att de kompletterande kommentarerna i det allmänna rådet inte är 

särskilt uttömmande. Detta innebär att upprättarna i många fall kommer att tvingas hämta 

vägledning från den internationella normgivningen IFRS for SME/ Full IFRS (Sveriges 

Allmännyttiga Bostadsförening 2010). Sveriges Allmännyttiga Bostadsförening (2010) menar 

vidare att vägledningen i större utsträckning bör kunna stå för sig själv och därför bör BFN 

utöka de förklarande kommentarerna (Sveriges Allmännyttiga Bostadsförening 2010). 

Remissinstansen Sveriges Byggindustrier är av samma uppfattning och menar att detta ökar 

komplexiteten samt försvårar för den som ska tolka regelverket (Sveriges Byggindustrier 2010). 

Även Skatteverket menar att det är orimligt att söka vägledning i internationella regelverk då 

dessa inte är anpassade till Sveriges nationella förhållanden. Lantbrukarnas Riksförbund menar 

framförallt att detta är orimligt för mindre företag. Dessutom är K3 ett principbaserat regelverk 

vilket, enligt Lantbrukarnas Riksförbunds uppfattning, innebär att alla oreglerade frågor alltid 

kan lösas med stöd av andrahandsalternativet. Lantbrukarnas Riksförbund menar därför att 

hänvisning till internationella redovisningsstandarder därför bör undvikas helt. 
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Hyresgästföreningen menar också att hänvisning till internationell standard bör tas bort och 

istället hänvisa till branschens praxis.  

 

BFN har ändrat denna punkt i den slutgiltiga versionen enligt följande: 

 

Om detta allmänna råd ger otillräcklig vägledning för redovisning av en transaktion, annan händelse 

eller förhållande ska ytterligare vägledning sökas i följande ordning:  

1. a)  Bestämmelser i detta allmänna råd som behandlar liknande och relaterade transaktioner, 

händelser och förhållanden.  

2. b)  Definitioner, grundläggande principer samt värdering av och kriterier i kapitel 2 för att 

redovisa en tillgång, skuld, intäkt eller kostnad i balansräkningen respektive 

resultaträkningen. (1 kap. 5 p. BFNAR 2012:1) 

Om vägledning inte går att få enligt första stycket, får vägledning sökas i internationella 

redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 

av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. I det fallet ska även 

rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering tillämpas.  

 

Detta innebär dock att vägledning med största sannolikhet kommer att behöva sökas i 

internationella standarder ändå, dock framstår det inte som ett krav.  

 

5.6 K3s förhållande till god redovisningssed och rättvisande bild 

Många av remissinstanserna har synpunkter på K3s förhållande till god redovisningssed och 

rättvisande bild. Dock är dessa synpunkter ofta kopplade till ett specifikt kapitel eller en specifik 

punkt i det allmänna rådet. För att inte gå in i för djupa detaljer lyfts endast de mer generella 

diskussionerna om god redovisningssed och rättvisande bild fram.  

 

Svenskt näringsliv belyser vikten av att BFN under utvecklandet av K-projektet lägger ned 

betydande arbete på att utjämna skillnader mellan redovisning och beskattning då 

redovisningsnormgivningen är av stor betydelse för beskattningen. BFN bör även lägga vikt på 

vad som utgör god redovisningssed då skattelagstiftningen i vissa hänseenden hänvisar till god 

redovisningssed (Svenskt näringsliv 2010).  

 

Sveriges bostadsrättscentrum menar att det inte är så lätt att uppnå rättvisande bild som BFN 

skriver. BFN antyder en närmast stötande självgodhet då de förklarar att företag som följer de 
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allmänna rådet lever upp till bokföringslagens krav på rättvisande bild, enligt Sveriges 

Bostadsrättscentrum (2010).  De menar vidare att det återstår det en hel del arbete och 

överväganden inom respektive företag innan det kan sägas att företaget lever upp till lagens 

grundläggande krav på att redovisa företagets läge och ställning på ett rättvisande sätt 

(Statistiska Centralbyrån 2010).  

 

Även Ingblad & Lundqvist för en liknande diskussion men med fokus på god redovisningssed. 

God redovisningssed karaktäriseras av en etablerad sedvana. Ingblad & Lundqvist menar att 

BFNs allmänna råd tidigare kunde betraktas som god redovisningssed men att så inte är fallet 

längre. Genom K-projektet framställs regler vars innehåll inte tidigare funnits i praktisk 

tillämpning och därför finns inte denna sedvana. BFNs allmänna råd bör därför inte betraktas 

som mer än just råd. Det är inte frågan om någon allmän sed inom redovisning. Dock har BFNs 

allmänna råd blivit kallade för att utgöra god redovisningssed av vana menar Ingblad & 

Lundqvist (Ingblad & Lundqvist 2010).  
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5.7 Konklusion av dokumentstudie I: Upprättarperspektivet 

Vid denna konklusion bör beaktas att ett flertal instanser endast kommenterat den, för 

branschen, relevanta delen av förslaget och ej framför åsikter i andra avseenden. 

 

TEMAN ÅSIKTER ANTAL 

 

 

Attityd till K3 

De flesta uttrycker sig positiva till 

tanken att ta fram ett enat regelverk men 

framför ett antal punkter som bör 

behandlas innan regelverket träder i 

kraft. 

12 av 28 instanser uttrycker 

en positiv attityd till K3. 16 

av 28 instanser utrycker sig 

varken positivt eller 

negativt. 

 

K3s förhållande till 

IFRS for SME 

Främst lyfts åsikter fram om att K3 bör 

följa IFRS for SME bättre och endast 

avvika då avvikelse kan motiveras enligt 

svensk lag. 

8 av 28 instanser anser att K3 

bör följa IFRS for SME 

bättre. 20 av 28 uttrycker 

ingen åsikt i frågan. 

 

 

 

För stort steg mellan K2 

och K3 

Flera instanser anser att det är ett för 

stort glapp mellan K2 och K3 vilket 

kommer att innebära komplikationer för 

företag som hamnar mellan regelverken. 

Förslag förs fram om att det bör skapas 

en "K3-light" alternativt att K2 bör 

utvecklas utifrån K3 med vissa 

förenklingar. 

4 av 28 instanser anser att det 

är ett för stort steg mellan K2 

och K3. 24 av 28 instanser 

för endast en diskussion 

kring steget mellan K2 och 

K3 eller uttrycker ingen 

specifik åsikt i frågan. 

 

 

Legalitetsfrågan 

Denna fråga berör om BFNs allmänna 

råd kan anses tvingande eller ej. De 

flesta företagen anser att så inte är fallet 

och BFN bör ändra alla skall till bör i 

den slutliga versionen av det allmänna 

rådet (K3). 

6 av 28 instanser för en 

diskussion eller påpekar det 

allmänna rådets position i 

förhållande till lag. 22 av 28 

instanser för ingen 

diskussion kring detta. 

 

 

 

Komponentavskrivning 

Ett flertal av remissinstanserna uttrycker 

sig starkt kritiskt till införandet av 

komponentavskrivning. Deras åsikter är 

främst att komponentavskrivning 

kommer innebära tyngre administrativ 

börda och att nyttan inte kommer att 

överstiga kostnaderna. 

10 av 28 instanser anser att 

komponentregeln bör tas 

bort helt, alt. endast gälla för 

större bolag. 18 av 

remissinstanserna uttrycker 

ingen åsikt i frågan. 
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Vägledning i Full IFRS 

Ett flertal remissinstanser menar att det 

är alldeles för hårt av BFN att kräva av 

företag att ha kunskap i Full IFRS. 

10 av 28 instanser är kritiska 

till vägledning i Full IFRS. 

18 av 28 uttrycker ingen 

åsikt i frågan. 

 

 

K3s förhållande till god 

redovisningssed & 

rättvisande bild 

Flera instanser diskuterar dessa begrepp 

och menar dels att endast BFNs 

allmänna råd inte kan anses utgöra god 

redovisningssed men även att BFN 

uttrycker sig fel i att påstå att företag, 

som följer det allmänna rådet, uppnår 

rättvisande bild av sin redovisning.  

7 av 28 instanser för en 

diskussion om god 

redovisningssed. 21 av 28 

för ingen diskussion. 7 av 28 

instanser för en diskussion 

om rättvisande bild.  21 av 

28 för ingen diskussion. 

Tabell 3: Konklusion av dokumentstudie 1. Egen illustration. 
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6. INTERVJUER: BRANSCHPERSPEKTIVET 

 

Intervjuerna presenterar branschens perspektiv på implementeringen av K3. Intervjuerna 

fokuserar på intervjurespondenternas uppfattning om införandet av K3 samt hur regelverket 

förhåller sig till god redovisningssed och rättvisande bild. 

 

6.1 Presentation av intervjuade personer 

Intervjudelen består av tre intervjuer med tre av det allra största revisionsbyråerna i Sverige; 

KPMG, Ernst & Young och Grant Thornton.  

 

För KPMG intervjuades Chatarina Pramhäll. Pramhäll har arbetat som chef för KPMGs 

redovisningsspecialister i två år och har tidigare arbetat som lektor vid Handelshögskolan i cirka 

20 år. Där emellan arbetade hon för BFN som redovisningsexpert och var även projektledare 

för K3 samt deltog i framtagandet av K2.  Denna intervju varade i KPMGs huvudkontor i 

Stockholm den 28 mars 2014. 

 

För Ernst & Young intervjuades Dan Philips. Philips är i grunden auktoriserad revisor men har 

sedan cirka 15 år tillbaka arbetat som redovisningsexpert. Under en kort period arbetade han 

även som koncernredovisningschef. Denna intervju varade i Ernst & Youngs huvudkontor i 

Stockholm den 25 mars 2014. 

 

Den tredje intervjun fördes med Gabriel Forssenius, auktoriserad revisor från Grant Thornton. 

Forssenius har arbetat inom branschen i cirka 8,5 år och auktoriserades år 2011. Främst arbetar 

revisorn med ägarledda bolag och har därför följt utvecklingen av K3 som kommer bli högst 

relevant för arbetet. Denna intervju varade i Grant Thorntons huvudkontor i Stockholm den 3 

mars 2014. 

 

6.2 Generella uppfattningar om K-regelverken 

Intervjurespondenterna är alla överens om att den svenska normgivningen för redovisning 

behöver ett samlat regelverk. Pramhäll förklarar att det tidigare funnits vägledning för en fråga 

i flera olika råd, vilket lett till flera olika svar i en och samma fråga, till exempel aktivering av 

en utveckling. Detta gjorde det svårt för företagen. Med K-regelverken kommer bolag att slippa 

söka svar på redovisningsfrågor i olika rekommendationer, råd och vägledningar menar 
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Pramhäll. Istället behöver bolagen endast söka i ett samlat regelverk. Philips är av samma 

positiva åsikt om K-regelverken men poängterar även att, eftersom K3 är ett så pass ”grunt” 

regelverk kan bolag behöva söka vägledning utöver K3. Indirekt innebär detta att bolag kommer 

att behöva söka vägledning i IFRS. BFN hävdar dock att de inte ska krävas att bolag har 

kunskap i IFRS för att tillämpa K3. Enligt Philips är det den naturliga vägen att söka sig till 

IFRS för vägledning då svar inte återfinns i K3 eftersom K3 är baserat på IFRS for SME som i 

sin tur är baserat på IFRS. Forssenius är av meningen att det är positivt att dela in bolagen. Det 

Forssenius menar är att det är bra att förenkla för de mindre bolagen som inte har behovet av 

mer komplicerad redovisning och kanske inte heller resurserna för det. Revisorn menar vidare 

att det är rimligt och bra att ställa högre krav på de större bolagen då det är de större bolagen 

som har ett behov av en resurskrävande redovisning menar Forssenius.  

 

6.3 Införandet av K3 

Enligt Forssenius vill man se en internationalisering av redovisningsreglerna och det arbetas 

därför för en harmonisering av redovisningen världen över. Eftersom K3 är en tolkning av IFRS 

for SME, som tillämpas i ett antal länder, och har fått ganska bra genomslagskraft ser Forssenius 

med fördel på att K3 är en tolkning av IFRS for SME. Det kan, enligt Forssenius, anses 

fördelaktigt när man ser till olika länder om det följt samma eller liknande standarder för sin 

redovisning. Philips anser att det absolut var nödvändigt med en förändring av den svenska 

redovisningsnormgivningen, för de små och medelstora bolagen, då det inte skett mycket inom 

redovisningsområdet under de senaste tio åren. Även Pramhäll poängterar detta. Philips menar 

att det hänt betydligt mer för de större bolagens redovisning, att det blir större och större 

skillnader mellan de största bolagens redovisning och de mindre samt medelstora företagen. 

Pramhäll menar även att det fanns ett problem med tidigare svensk normgivning då vissa 

punkter inte var normgivna till exempel säkringsredovisning, där både BFN och 

redovisningsrådet rekommendationer hade svagheter.   

 

Pramhäll beskriver att många i redovisningsbranschen är väldigt insatta och kunniga i IFRS 

vilket innebär en omställning för dem och de måste se till de skillnader som finns mellan K3 

och IFRS. Detta är dock ingen begränsning med K3 utan endast en konsekvens av 

implementeringen av K3. Pramhäll har hållit många utbildningar för Sveriges 

Redovisningskonsulters Förbund som visar stort intresse av att lära sig. Men det finns troligtvis 

även de som är mindre intresserade av att lära sig ett nytt regelverk. De flesta som sätter sig in 
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i det nya regelverket tycker att det är bra. Men för de som inte sätter sig in i det, och är relativt 

okvalificerade, kommer det att bli problem. De flesta redovisningskonsulter som Pramhäll 

träffat är dock positiva och tycker att det är bra att det händer saker och att årsredovisningen 

blir bättre.  

 

6.4 Möjligheter med K3 

Den främsta fördelen, enligt samtliga intervjurespondenter, ligger i att ha ett samlat regelverk 

där allt finns i en och samma vägledning. Pramhäll poängterar även att det är en fördel att 

definitioner för till exempel skuld och tillgång definieras i enlighet med IFRS vilket skapar en 

samsyn av vad en tillgång är.  

 

Både Pramhäll och Forssenius ser avskaffandet av revisionsplikten för mindre bolag som 

fördelaktigt.  Även de färre antalet valmöjligheter har medfört en förenkling för de mindre 

bolagen.  

 

Däremot menar Forssenius att vissa bolag hamnar i kläm, vilket är vanligt vid lansering av nya 

regler. Bolag som hamnar i kläm är b.la. bostadsrättsföreningar, menar Forssenius. Det pågår 

just nu en debatt om vad som kan göras åt problemet. Kanske kommer det att införas 

specialregler för bostadsrättsföreningar.  

 

Philips ser en fördel i att kraven blir högre för de större bolagen, vilket Forssenius är överens 

om, då de större bolagen har ett behov av en bättre redovisning för att följa sin verksamhet. 

Dessutom efterfrågar de externa intressenterna för större företag betydligt mer information än 

ett mindre bolags intressenter menar Forssenius.  

 

6.8 Komponentavskrivning 

I remissvaren framkommer att det finns motstånd mot komponentavskrivningen. Philips menar 

att det nog inte bara är företagen, utan även revisorer, som inte heller ser nyttan av 

komponentavskrivning. Philips förklarar att det, för många, kan bli väldigt abstrakt vid tanken 

på komponentavskrivning. Dock menar han att om fördelarna för komponentavskrivningen 

lyfts fram, och gör komponentindelningen på ett vettigt sätt med lagom många komponenter, 

blir det väldigt mycket enklare att redovisa vid till exempel utbyte av en hiss i en fastighet. 

Konceptet med komponentavskrivning anser Philips är bra. Däremot kan det bli problem för 
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företag med väldigt många fastigheter eller många processmaskiner som ska delas in i 

komponenter. Då det kan vara svårt att gå tillbaka och bedöma vad en rimlig nyttjandeperiod 

för varje komponent skulle vara. Det blir en hel del jobb, och Philips påpekar att, det på så sätt 

kan anses enklare att tillämpa komponentavskrivning på nyinvesteringar. Då det istället kan 

ställas krav på leverantören och skapa en bättre dialog med dessa. Vid bedömning av antal 

komponenter, varje komponents värde samt nyttjandeperiod kan leverantörernas åsikter tas i 

anspråk.  

 

Pramhäll lyfter istället fram att regeln om komponentavskrivning görs i syfte att få en bättre 

redovisning. Ett exempel Pramhäll lyfter fram är en bostadsrättsförening som kostnadsfört ett 

stort stambyte och på grund av det gått med förlust i årsredovisningen. Detta kommer de ha 

nytta av flera år framöver och borde ha skrivit av över ett antal år. Det kommer att bli tydligare 

med det nya regelverket. Hon nämner även att det inte vore ett alternativ att endast införa 

komponentavskrivning för om- till och nyproduktioner, som föreslås i ett flertal remissvar, på 

grund av att det skulle ta ca 50 år till dess att komponentavskrivning skulle vara tillämpat fullt 

ut. Forssenius menar att det kommer att bli temporära skillnader i redovisning och beskattning, 

av den anledningen att det ska redovisas på ett sätt och deklareras på ett annat. Där finns ett 

behov av hjälp för företagen eftersom det kan bli svårt för dem. Dock är tanken med 

komponentavskrivning bra i förhoppning att det ska leda till bättre redovisning menar 

Forssenius. Komponentavskrivning kan bidra till att det blir en bättre genomlysning av 

fastighetsbranschen. Forssenius anser dock att det är för tidigt att säga om komponentmetoden 

är värt insatsen.  

 

6.5 Begränsningar med K3 

Philips anser att K3 är ”grundare” jämfört med redovisningsrådets rekommendationer och 

BFN:s normer som är väldig redogörande. K3 är inte lika fylligt utan mer kortfattat skrivet, 

menar Philips, och på grund av det som tidigare nämnts, finns en risk att det inte räcker att söka 

vägledning enbart i K3. Detta innebär, enligt Philips, att vägledning kommer att behöva sökas 

i Full IFRS vilket han menar är K3s främsta nackdel.  

 

Det är fördelaktigt att göra redovisningen enklare för de mindre bolagen men samtidigt innebär 

det begränsningar för ett bolags valmöjligheter menar Forssenius.  
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6.6 Förhållandet mellan K2 och K3 

Forssenius framför att det är ett stort steg mellan K2 och K3, vilket kan bli ett problem för vissa 

bolag som hamnar i kläm mellan regelverken. Mindre företag med fastigheter och mindre 

företag som vill egen utveckla immateriella tillgångar tvingas in i K3 eftersom detta inte är 

tillåtet i K2. I K2 får bolagen inte ha egenutvecklade immateriella tillgångar i sin balansräkning 

utan bolagen måste ta kostnaden för utveckling direkt, vilket många utvecklingsbolag inte 

klarar av, menar Forssenius.  

 

K2 är regelbaserat till skillnad från K3 som är principbaserat. Detta innebär enligt Philips att 

K2 är väldigt strikt på vissa punkter, däribland vilken metod som får användas för 

avskrivningar. I K2 ges inget utrymme att använda progressiva avskrivningar för företagen. 

Bostadsrättsföreningarna som vanligtvis föredrar att använda progressiva avskrivningar måste 

därför, om de vill fortsätta använda progressiv avskrivning, välja K3. K3 uttrycker ingen 

specifik avskrivningsmetod utan istället ska en avskrivning göras på ett systematiskt sätt över 

tillgångens nyttjandeperiod. Detta menar Philips ger ett tolkningsutrymme, vilket kan leda till 

att vissa bolag motiverar progressiva avskrivningar som systematiska och då kommer att kunna 

tillämpa det. Phillips ställer sig kritisk till användandet av progressiva avskrivningar.  

 

Remissvaren gav förslag på en ”K3-light-version” för de mindre bolagen som hamnar i kläm 

men Pramhäll berättar att i denna fråga var BFN väldigt strikt med att det enbart skulle finnas 

två kategorier. Pramhäll poängterar vidare att de lättnadsregler som finns i ÅRL gäller för de 

mindre bolagen som tillämpar K3 och på så sätt finns det redan lättnader i K3 för mindre bolag. 

 

6.7 Upprättandet av K3 och dess förhållande till IFRS for SME & IFRS 

Det finns skillnader mellan IFRS, IFRS for SME och K3. K3 är anpassat till svensk lag och 

svenska förhållanden vilket är bra menar Pramhäll. Vid utvecklandet av K3 användes 

översättningar av IFRS som fanns och de regler som var lika kunde då tas in. Sedan togs det 

hänsyn till svensk lag, bland annat ÅRL, där det exempelvis står att företag får aktivera 

utveckling, vilket inte var fallet i IFRS for SME. Därför lades bestämmelserna enligt ÅRL in i 

K3. Vid behandlandet av remissvaren för K3-utkastet togs hänsyn till de åsikter som 

presenterades av remissinstanserna. BFN såg över dessa åsikter och släppte en aning på att K3 

skulle vara så likt IFRS for SME som möjligt så att den färdiga produkten blev mer fri, säger 

Pramhäll. I utkastet fanns även ett antal synpunkter över att ÅRL inte får tillämpas fullt ut i 
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varken K2 eller K3. Detta har dock ändrats till den slutliga versionen och idag finns det 

egentligen endast en inskränkning kvar. Detta är poolningsmetoden, men den förväntas 

försvinna genom lagändring inom kort, enligt Pramhäll. På dessa synpunkter gick BFN 

remissinstanserna till mötes. Tyvärr blir det nog ofta så att vissa bolag hamnar i kläm vid 

lansering av nya regelverk, där ibland bostadsrättsföreningar, berättar Forssenius. Däremot 

kommer det troligen införas specialregler för dessa, tror Forssenius. Pramhäll förklarar att de 

kommer att ändra K3 om det finns något som lämnats oreglerat eller några detaljer som är i 

behov av ändring. Pramhäll nämner även att Caisa Drefeldt har börjat skriva en lista med de 

punkter som behöver ses över. 

 

6.9 Branschens K3-förberedelser 

Forssenius berättar att alla revisorer har som krav att lära sig K3. Grant Thornton har haft interna 

kurser. Eva Törning och Caisa Drefeldt har hållit utbildningar för Grant Thornton. Likaså 

berättar Ernst & Youngs redovisningsexpert, Philips, att han själv har hållit utbildningar till 

kunder. Philips berättade vidare att han ser att unga konsulter är väldigt aktiva och går på 

utbildningar för att lära sig K3. Man kan stödja sig relativt mycket på gamla kunskaper men det 

är en del nya delar. Redovisningskonsulterna har troligtvis inte svårt att ta till sig det nya. 

Däremot kan det vara ett visst ”eftersläp” ute i företagen och istället för att läsa sig till svaret 

själv, frågas revisorn. Det kan tänkas finnas ett motstånd att läsa och sätta sig in det nya i vissa 

fall menar Philips. Pramhäll beskriver att det kan tänkas att vissa konsulter, äldre i branschen, 

är envisa och väljer att inte lära sig eller anpassa sig till de nya reglerna vilket kommer att vara 

ett problem för dem. Som redovisningsspecialist, berättar Pramhäll, att hon har ett flertal möten 

med kunder där implementeringen av K3 diskuteras. Kunderna ställer framförallt frågor om hur 

det kommer att påverka dem. Utöver möten med kunder håller Pramhäll ofta utbildningar både 

internt och externt om implementeringen av K-regelverken. Philips beskriver vidare att det kan 

bli en större omställning för revisorer då det inte skett mycket på redovisningsfronten för små 

och medelstora företag vilket gör att implementeringen av K3 blir en accelererad 

inlärningsprocess. Vid införandet av IFRS, år 2005, gick redovisningsexperterna ut med att det 

är dags att förbereda sig redan år 2001. Ändå är det generellt så att företag, och revisorer i 

allmänhet, är ute ganska sent med att fundera över vad implementeringen kommer innebära för 

revisorn själv samt dess kunder, menar Philips.  
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6.10 K3s förhållande till god redovisningssed och rättvisande bild 

Intervjurespondenterna är eniga om att K3 ska leda till en bättre redovisning. Forssenius menar 

att det blir mer bedömning för företag som tillämpar K3 på grund av att K3 är principbaserat. 

Detta innebär ”lite friare tyglar” och företagen kan anpassa redovisningen utefter dess 

verksamhet. Detta kan leda till en mer rättvisande bild menar Forssenius. Risken är dock att 

rättvisande bild blir sämre för de mindre bolagen, alltså de som tillämpar K2. K2 är regelbaserat 

och, på grund av begränsningar samt knappa valmöjligheter, inte går att anpassa till företagets 

verksamhet lika väl så speglar det inte företagets verksamhet i samma utsträckning. Forssenius 

poängterar dock att det inte är av lika stor vikt för de mindre bolagen då de inte behöver en lika 

resurskrävande redovisning som de stora bolagen.  

 

Pramhäll menar att K3 kommer leda till en bättre redovisning, både god redovisningssed och 

rättvisande bild, men poängterar tydligt att dessa två begrepp är svårdefinierade. Införandet av 

rättvisande bild kom in i redovisningen med ÅRL och var egentligen lite av en kompromiss då 

Sverige är av kontinental redovisningstradition och redovisningen präglas av försiktighet. 

Frågan är dock vad rättvisande bild är och det finns många spekulationer menar Pramhäll. 

Enligt Philips har rättvisande bild tolkats mer åt att om svensk lag, rekommendationer och råd 

som är tillämpliga på redovisningen, följs, uppnås rättvisande bild. Det är sällan företag säger 

att de inte tänker tillämpa en standard för att det i deras fall inte ger en rättvisande bild menar 

Philips.  

 

Det krävs väldigt mycket för att man ska göra en så kallad true and fair override och det är inte 

vanligt. 

 

Det blir en väldigt stor bedömningsfråga. Om det nu finns en standard, ett allmänt råd eller 

liknande, varför skulle den då inte användas?  
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6.11 Konklusion av intervjuer: Branschperspektivet 

TEMAN ÅSIKTER 

 

K-projektet 

Respondenterna är alla överens om att den svenska normgivningen 

behövde ett samlat regelverk eftersom det under flera år inte har skett 

mycket inom branschen i form av ändringar och tillägg. 

 

Möjligheter med K3 

Kraven blir större för större bolag eftersom de har ett behov av en 

bättre redovisning för dess intressenter, vilket anses bra av samtliga 

respondenter. 

 

 

Begränsningar med K3 

Eftersom K3 regelverket är ”grundare” finns det risk att det kan 

behöva sökas svar i IFRS, menar Philips. Pramhäll menar istället att 

man nu ska slippa söka svar ifrån olika vägledningar, att K3 är 

tillräckligt. 

 

 

Komponentavskrivning 

Philips och Forssenius menar att det kommer bli jobbigt för 

fastighetsbolag och andra bolag som har många fastigheter att dela 

upp dessa i komponenter. Däremot menar Pramhäll att detta görs i 

syfte att få en bättre redovisning.  

 

 

K3 förberedelse 

Företag har använt sig av både interna och externa kurser för att 

samtliga revisorer och redovisningskonsulter ska lära sig K3. 

Samtliga respondenter menar att de är ett krav att alla lär sig det.  

Pramhäll poängterar även att det kommer att bli problem för de som 

inte vill lära sig och anpassa sig till de nya reglerna. 

Tabell 4: Konklusion av intervjuer. Egen illustration. 
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7. DOKUMENTSTUDIE II: INTRESSENTPERSPEKTIVET 

 

Dokumentstudie II är skriven ur ett intressentperspektiv. Kapitel beskriver den debatt som 

pågått om progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar. Denna debatt inkluderar diverse 

intressenters åsikter om problemet.  

 

Under den senaste tiden förs en debatt om avskrivningar, främst progressiva avskrivningar. 

Bostadsrättsföreningar är de främsta som föredrar att utföra progressiva avskrivningar på 

byggnader. Debattserien består av 20 artiklar (se bilaga 4 för lista över använda artiklar) som 

alla publiceras i Svenska Dagbladet (SvD 2014). Debatten består av reportage utförda med till 

exempel Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, Bostadsministerns Stefan Attefall, 

Boverket, Mäklarförbundet, FAR och Borevision.  

 

Problemet med de progressiva avskrivningarna är att det har gjorts vilseledande ekonomiska 

kalkyler på bostadsrätter som byggts under 2000- talet. Det gäller 10 000-tals bostadsrätter. 

Torbjörn Isacson, fristående analytiker på SvD Näringsliv, skriver i sin analys att byggare som 

producerar för egen förvaltning väljer en annan nivå på husens kvalité samt redovisning 

(Isacson 2014). Det tyder på att något inte riktigt stämmer överens med hur det bör göras. 

Johansson, Johansson & Pautsch (2001, s. 62) definierar avskrivningar enligt följande: 

 

Periodisering av en anläggningstillgång görs i form av avskrivningar som fördelar utgiften för 

anskaffningen i ett antal ”kostnadsportioner” över den ekonomiska livslängden (Johansson, 

Johansson & Pautsch 2001, s. 62). 

 

Avskrivningar kan göras linjära, vilket innebär lika stora avskrivningar för varje år. De kan 

göras degressiva, vilket innebär större avskrivningar de första åren och sedan avtagande. Det 

tredje sättet kallas progressiva avskrivningar och det är denna avskrivningsform som denna 

dokumentstudie kommer att behandla (Johansson, Johansson & Pautsch 2001, s. 73). 

 

Med progressiva avskrivningar menas avskrivningar som ökar med tiden (FAR:s policygrupp 

för redovisning, 2013). I början av innehavstiden utförs små avskrivningar som sedan ökar 

successivt över avskrivningstiden (Johansson, Johansson & Pautsch 2001, s. 73).  
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Problemet med progressiva avskrivningar är framförallt att de belastar de senare inflyttade 

bostadsrättsägarna. Föreningar väljer att ta lägre hyra från bostadsrättsägare som flyttat in när 

byggnaden var ny och sedan belasta de senare bostadsrättsägarna genom att höja deras avgifter 

(FAR:s policygrupp för redovisning, 2013). 

 

Yvonne Svensson, rättschef på Boverket, säger att Boverket inte har varit särskilt proaktiva, 

bristerna har inte uppmärksammats i tid (Hellekant 2014a). I artikeln skriver Hellekant (2014a) 

även att det är först nu som Boverket erkänner att de under många år har förbisett att styra 

byggbolagens ”trixande” med avskrivningar i de ekonomiska planerna. Kjell Sandin, finanschef 

vid it-bolaget Precio och även rådgivare till bostadsrättsföreningarna, förklarar problemet enligt 

följande:  

 

Jag behöver inte gå längre än till min egen förening i Solna. Här har Skanska lagt en plan som 

är så progressiv att avskrivningskostnaden de första åren bara märks som 200 kronor på 

månadsavgiften, medan avskrivningskostnaden om cirka 70 år växer till 10 000 kronor på 

månadsavgiften (Hellekant 2014b).  

 

Kjell Sandin bekymrar sig inte det minsta för egen del. Däremot ser han ett svek mot den yngsta 

generationen svenskar som kommer att ärva den tunga bördan av belånade föreningar som 

grundades utan respekt för lagens avskrivningskrav. Detta i syfte att inledningsvis få 

månadsavgiften att se attraktiv ut, skriver Hellekant (2014b).   

 

Enligt vår uppfattning är det inte möjligt att göra progressiva avskrivningar på en byggnad, 

eftersom förslitningen av en sådan tillgång i normalfallet alltid sker linjärt. Man sliter inte mer 

på trappan när man går i den imorgon än när man går i den idag, säger SRF:s redovisningsexpert 

Claes Eriksson (Hellekant 2014c). 

 

Jacob Bursell (2014) skriver i sin artikel att förutom revisorer och byggherrar så har även HSB, 

Bostadsrätterna, Riksbyggen och Sveriges Bostadsrättscentrum hört av säg till BFN med mejl 

och där begärt att de vill att progressiva avskrivningar ska få vara kvar. 

De har uttryckt sig enligt följande: 

 

Skälet är att byggnader har en lång livslängd och en förhållandevis låg teknisk utveckling. Dessa 

omständigheter tillsammans med det faktum att det finns ett planlagt värdebevarande underhåll 

som kostnadsförs löpande, gör att vi anser att den progressiva avskrivningsmetoden bäst 
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återspeglar hur tillgångens ekonomiska värde för föreningen förbrukas, skriver de fyra 

organisationerna i ett brev till BFN (Bursell 2014). 

 

Det som orsakar problemet är att det står annorlunda i årsredovisningslagen och Boverket om 

avskrivningar. Detta medför fritt spelrum för byggherrar och ombildningskonsulter att slippa 

vissa kostnader och samtidigt blåsa upp priset på nya bostadsrätter (Lundgren 2014). I 

årsredovisningslagens står det att avskrivningar ”ska” finnas i årsredovisningar medan 

Boverket skriver att det ”bör” finnas.  Bostadsministern Stefan Attefall menar att felaktiga 

avgifter som prisbilden bygger på följer med bostadsrätten när den köps och säljs vilket medför 

nya risker på bostadsmarknaden (Hedelius 2014). 

 

Skillnaden mellan ”bör” och ”ska” ur juridiskt perspektiv utnyttjas av ombildningskonsulterna 

för att lyfta bort hela avskrivningskostnaden från årsavgifterna i nya föreningar. Detta medför 

att lägenheterna kan säljas med noll kronor i avskrivning år ett, skriver (Hellekant 2014d). 

Bostadsfrågan har kommit att bli en utav de viktigaste frågorna för många människor, inte minst 

i Stockholm. Det är därför av stor betydelse att frågan får rejält med utrymme och ordentlig 

genomlysning.  

 

BFN har, den 28 april 2014, beslutat att progressiva avskrivningar inte är tillåtna på 

bostadsrättsföreningar.  

 

Det har framkommit att BFN:s vägledningar har tillämpats på annat sätt än avsett i fråga om 

avskrivning av byggnader i bostadsrättsföreningar. Mot bakgrund av detta och de regelverk 

bostadsrättsföreningar omfattas av har nämnden beslutat att förtydliga K2-regelverken. Det 

klargörs att progressiv avskrivning av byggnader inte är en tillämplig avskrivningsmetod (BFN 

2014a).   

 

Från i år ska alla aktiebolag och ekonomiska föreningar upprätta sina årsredovisningar enligt 

något av de nya K-regelverken. BFN, som är den myndighet som har huvudansvaret för god 

redovisningssed, har tidigare sagt att progressiv avskrivning inte får användas som generell 

metod (Stockholm TT 2014). 

 

Beslutet medför att avskrivningarna i bostadsrättsföreningarna kommer att bli tydligt 

resultatpåverkande, skriver Hellekant (2014e). För bostadsrättsköpare innebär beslutet att det 
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blir lättare att se om bostadsrätten säljs till korrekt pris, menar Stefan Pärlhem, 

bokföringsnämndens kanslichef. 

 

Byggbolagen som Skanska, JM, Riksbyggen och HSB kommer att påverkas indirekt då de 

måste förklara för sina föreningar varför stora minusposter nu dyker upp (Hellekant 2014e). 

 

Hellekant skriver att beslutet inte påverkar föreningarnas inkomster eller utgifter, utan enbart 

sättet att redovisa. Bokföringsnämnden menar att de endast för köparnas skull, redan för en 

månad sedan aviserade att många byggbolag och bostadsrättsföreningar feltolkade 

årsredovisningslagen. Stefan Pärlhem menar att ärendet prioriterades dels för att det är 

principiellt men också för att köparna kunde missledas när resultatpåverkande kostnadsposter 

nästan trollades bort ur årsredovisningarna (Hellekant 2014f). 

 

Förbudet berör alla bostadsrättsföreningar men det drabbar främst nyproduktioner och 

fastigheter som ombildas från hyresrätt till bostadsrätt, menar Karin Arnell, reporter. När 

progressiva avskrivningar nu stoppats och bostadsrättsföreningar inte längre kan skjuta 

kostnader på framtiden finns två möjligheter; att kraftigt höja årsavgiften eller att redovisa stora 

förluster. Enligt Helena Gustavsson, chefsekonom på Sveriges Bostadsrättscentrum, så kommer 

de flesta välja det sistnämnda. Men även de innebär konsekvenser i form av ett negativt resultat. 

Köparen tittar oftast på resultaträkningen och när de där ser ett stort negativt belopp får de 

uppfattningen om att föreningen går väldigt dåligt. I den meningen är det en utmaning för 

styrelsen att göra tydliga årsredovisningar för att kunna locka sina köpare, menar Helena 

Gustavsson (EFN 2014). 
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7.1 Konklusion av Dokumentstudie II: Intressentperspektivet 

TEMAN ÅSIKTER 

 

Progressiva avskrivningar 

Allmänt tycker samtliga personer som är aktiva i debatten att det är 

fel att göra progressiva avskrivningar för bostadsrätter. Det ger inte 

en rättvisande bild, det blir inte en rätt redovisning.  

 

 

”bör” och ”ska” 

I ÅRL står det att avskrivningar ”skall” finnas i årsredovisningar 

medan Boverket skriver att det ”bör” finnas i årsredovisningar. Det är 

den här luckan som byggbolagen använder, menar Tiia Torekull, 

jurist på Boverket, och Stefan Attefall, bostadsminister. 

 

Lösning 

BFN har beslutat att progressiva avskrivningar inte är tillåtna. 

Byggbolagen ska välja andra avskrivningsmetoder som är mer 

lämpliga. Fastighetsägarna Sverige förespråkar linjär avskrivning, 

lika mycket varje år. 

Tabell 5: Konklusion av dokumentstudie II. Egen illustration.  
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8. EMPIRISK ANALYS 

 

Den empiriska analysen presenterar de tre perspektivens åsikter i de teman som framkommit 

vid insamlandet av data. I detta kapitel förklaras även införandet av K3 som en institutionell 

förändring och en standardiseringsprocess. 

 

För att förklara implementeringen av K3 har vi valt två teoretiska områden. Dessa är 

institutionell teori samt standardisering. Införandet av K3 är en standardisering av 

redovisningsnormgivningen i Sverige, samt till viss del internationellt och innebär 

institutionella förändringar. Enligt Williamson (2000, s. 597-599) kan institutionella 

förändringar ta olika lång tid beroende på dess karaktär. Sker förändringen på grund av lagar 

och regler är det, enligt Williamson (2000, s. 597-599), nivå två, vilket är varför 

implementeringen av K3 genomförs. Denna nivå har ett tidsintervall mellan 10 och 100 år och 

har som avsikt att nå den rätta institutionella miljön. Williamsons (2000, s. 597-599) tredje nivå 

har som avsikt att nå det rätta styrningssystemet. Implementeringen av K3 kan vara både en 

nivå två- eller nivå tre-förändring då förändringen är initierad av formella lagar samtidigt som 

det kan ses som ett sätt att uppnå det rätta styrningssystemet.  

 

Införandet av K3, som innebär nya regler, är även en så kallad tvingande isomorfism, i enlighet 

med Powell & DiMaggio, (1991, s. 67) då trycket för förändring sker utifrån en formell 

organisation, BFN. Redovisnings- och revisionsbranschen kan även sägas vara ett 

organisationsfält. Ett organisationsfält består av flera organisationer som är verksamma inom 

samma område (Powell & DiMaggio 1983, s. 148). Inom dessa organisationsfält pågår 

förändringsprocesser som formar organisationerna, vilket K3 gör. Dessa förändringsprocesser 

medför att organisationerna inom ett fält liknar varandra. En förklaring till detta, menar 

Christensen, Laegreid, Roness & Rövik (2005, s. 40, 48), är att organisationer drivs av en 

strävan att bli accepterade i samhället och att uppnå legitimitet. För vissa branscher är det extra 

viktigt att uppnå legitimitet, där ibland redovisnings- & revisionsbranschen. Det kan utgöra en 

nödvändighet för verksamhetens överlevnad att inge förtroende, menar Christensen, Laegreid, 

Roness & Rövik (2005, s. 40, 48).  

 

Då K3 innehåller redovisningsregler som bolag ska följa vid sin redovisning leder det, enligt 

Powell och DiMaggio (1983, s. 148), till att organisationer formas på liknande sätt. 
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Homogenitet kan även bero på organisationers beroendeställning av de ”med makt”, alltså de 

som erhåller expertkunskap. I detta fall är det BFN som är normgivarna för de 

redovisningsregler som bolagen ska följa. Enligt Powell och DiMaggio (1991, s. 68) kan 

branschorganisationer leda till att anslutna medlemmar formas på liknande sätt. Detta betyder 

att även FAR, som är redovisnings- & revisionsbranschens organ, har ett stort inflytande på 

anslutna revisions- och redovisningsbyråer. Dock kan även Powell och DiMaggios (1983, s. 

147-160) begrepp mimetisk isomorfism finnas inom redovisnings- och revisionsbranschen. 

Detta eftersom mindre företag, med mindre kunskap och resurser, kan välja att se till hur de 

stora företagen, med mer resurser, kommer att hantera vissa redovisningsfrågor vid 

implementeringen av K3. 

 

8.1 Implementeringen av K3  

Implementeringen av det nya regelverket är en standardiseringsprocess på både nationell nivå, 

där all vägledning ett bolag behöver ska samlas i ett och samma regelverk och internationell 

nivå då regelverket K3 bygger på det internationella regelverket IFRS for SME. 

 

Enligt Tamm-Hallström (1998, s. 69-71) finns det vissa aspekter som bör beaktas för en lyckad 

standardiseringsprocess. Som nämns i teorikapitlet bör en standardisering (1) vara initierad 

utifrån, (2) användarna ska ha möjlighet att påverka processen, (3) standardiseringsprocessen 

ska vara öppen och (4) standardiseringsprocessen ska vara effektiv.  

 

Ett nytt regelverk var, i detta fall, både initierat utifrån (av användarna) samt även av BFN. Ett 

behov har funnits länge och att inte genomföra standardiseringen var inte ett alternativ (BFN 

2010b). Dessutom har användare inkluderats i utvecklingsprocessen av K3 och haft möjlighet 

att påverka genom remissvar. Utöver de remissinstanser som BFN skickade ut remissen till fick 

även andra ta del av remissen och skicka in sina åsikter, vilket gör att processen uppfyller 

öppenhetskriteriet.  

 

Processen påbörjades dock redan år 2004 med den internationella utgångspunkten IFRS for 

SME som började tillämpas i vissa delar av världen år 2009. IFRS for SME är ett förenklat 

regelverk av Full IFRS. Dock är IFRS for SME redan 5 år gammalt. Det innebär att 

utgångspunkten för K3 har 5 år på nacken. Processen för att utveckla K-regelverken tog 

närmare 8 år. Enligt Tamm-Hallström (1998) kan en process som drar ut på tiden redan vara 
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utdaterad om processen inte varit tillräckligt effektiv. Detta är även vad Philips påpekar då han 

säger att det troligtvis kommer ske förändringar i IFRS for SME inom snar framtid, eftersom 

det gått 5 år sedan införandet. Det innebär, enligt Philips, att nu när K3 införs kommer 

regelverket troligtvis att behöva förändras i linje med IFRS for SME, vilket enligt Philips bör 

vara relativt snart. Detta förklarar även en av remissinstanserna som menar att i och med att 

Full IFRS förändras kommer således IFRS for SME att förändras, vilket även leder till att K3 

rimligen bör förändras (Sydsvenska Industri- och Handelskammaren 2010). Detta beror på att 

IASB utgått ifrån en ”top-down approach” när de baserat IFRS for SME på Full IFRS samt att 

BFN i sin tur utgått från IFRS for SME. Problemet med en sådan ”top-down approach”, menar 

Finansbolagens Förening, är att IFRS är under ständig och snabb förändring vilket kommer att 

påverka IFRS for SME och således även K3, ner i ledet. I detta avseende borde BFN kanske ha 

utgått ifrån Svenska SME-företags redovisningsbehov och sedan anpassat det till IFRS for SME 

(Finansbolagens Förening 2010). En standardisering bör också innebära en förenkling och leda 

till att det blir färre varianter samt lättare att överblicka och förstå (Brunsson & Jacobsson 1998, 

s. 23-25). BFNs främsta anledning var att skapa ett samlat regelverk för att slippa de olika 

rådgivningarna som fanns innan. Detta just för att det anses förenkla för användarna (BFN 

2010b). 

 

Vid en internationell standardisering kan det uppstå vissa komplikationer. Detta beskriver 

Wong (2004, s.4) som utvärderat två internationella redovisnings-/revisionsstandardiseringar, 

införandet av IFRS samt ISA. Enligt Wong (2004, s. 4) är en av de typiska komplikationerna, 

vid införandet av ett internationellt regelverk, de nationella skillnader mellan länderna som 

standardiseringen ska införas i. Därför är det viktigt att säkra en sammanstrålning av hur 

standarderna ska tillämpas. Detta kan vara ett problem vid införandet av K3 som förväntas leda 

till en ökad globalisering och internationalisering av näringslivet (Näringslivets regelnämnd 

2010). Detta anses kunna ske på grund av att K3 är utvecklat med IFRS for SME som 

utgångspunkt och därför internationellt kompatibelt. Dessutom nämner BFN i sin 

konsekvensutredning att införande av det nya regelverket eventuellt kan skapa bättre 

förutsättningar för företag på den internationella marknaden. 

 

Det kan dock argumenteras mot detta då det finns väsentliga skillnader mellan IFRS for SME 

och K3 på grund av dessa nationella skillnader. Trots att K3 är anpassat efter IFRS for SME, 

vilket är ett steg i rätt riktning om man ser till BFNs tidigare spridda normgivning, kan 

skillnaderna mellan K3 och IFRS for SME utgöra komplikationer för bland annat investerare. 
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Investerare har svårt att jämföra investeringsobjekt då de finansiella rapporterna kan likna 

varandra oavsett om de är upprättade enligt samma redovisningsprinciper eller ej. Dessutom, 

menar Sydsvenska industri – och handelskammaren, att det är stor skillnad på att skriva i 

företags årsredovisning att det nationella regelverket K3 följts istället för IFRS for SME 

(Sydsvenska industri – och handelskammaren 2010). Det kan leda till att de förväntade positiva 

effekterna på den globala marknaden kanske inte blir lika stor som hoppats på. Nationella 

skillnader utgör även problem för multinationella kapitalsökande företag som måste 

harmonisera sina finansiella rapporter med de lands redovisningsregler som de söker kapital i 

(Schroeder, Clark & Cathy 2011, s. 26). 

 

Att översätta standarder till olika språk kan vara en stor utmaning menar Wong (2004, s. 11). 

Översättare finner ofta svårighet i att förmedla den verkliga meningen av texten. De vanligaste 

konsekvenserna av detta är, bland annat, längden och utformningen av meningarna, 

inkonsekvent användning av terminologi, men även att en och samma terminologi används för 

att beskriva två olika koncept (Wong 2004, s. 11). Detta påpekades av ett antal remissinstanser 

som hade synpunkter på att bland annat ett och samma begrepp använts för att förklara två olika 

terminologier. Även inkonsekvent användning av begrepp samt utformningar av meningar 

påpekades av ett antal remissinstanser (FAR m.fl. 2010).  

 

En implementering av ett nytt regelverk kan, trots att det syftar till att förenkla, innebära mycket 

planering och en stor arbetsbörda för företagen (Carlsson, & Gyllner 2013, s. 32). Till exempel 

kan det stjälpa mer än det hjälper att implementera ett komplext regelverk under ett begränsat 

tidsintervall. Eftersom regelverket innebär stora förändringar för företagen måste de få rimlig 

tid på sig att anpassa sig för att utföra förändringarna korrekt (Wong 2004, s. 15). Detta är vad 

som förväntas ske då komponentavskrivningen införs och BFN inte infört någon 

övergångsregel. Det leder till att upprättarna inte får tillräckligt med tid att anpassa sig. Detta 

kritiseras i ett antal remissvar (Castellum m.fl. 2010). Samt troligtvis även förbudet mot 

progressiva avskrivningar som BFN nyligen beslutat (BFN 2014a). Ett flertal remissinstanser 

påpekade även att nyttan bör vägas mot kostanden då de anser att införandet av, bland annat, 

komponentregeln innebär kostnader som överväger nyttan. Detta är även vad Wong (2004, s. 

15) menar. North (2003, s. 20) menar, att kostnader kan påverka längden av 

förändringsprocessen.   
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Vid införandet av ett nytt regelverk krävs det att revisorer, redovisningskonsulter, 

redovisningsspecialister och andra professioner inom branschen snabbt utvecklar en stor 

kunskap i det nya regelverket för att kunna hjälpa sina kunder eller sitt företag. Vid en 

implementering av ett nytt regelverk bör normgivarna därför lägga stort fokus på 

utbildningsresurser för att sprida kunskapen korrekt och effektivt. Det finns även ett problem 

för mindre företag som kanske inte har de resurserna som krävs, för att sätta sig in i det nya 

regelverket (Wong 2004, s. 18-19). Samtliga intervjurespondenter berättar att de både gått på 

externa utbildningar och kurser samt haft interna utbildningar i K3 inför implementeringen. 

Branschorganet FAR håller också utbildningar vilket troligen är samordnat med BFN. 

Kunskapen om det nya regelverket har på så sätt kunnat spridas. Dock finns det vanligtvis ofta 

ett motstånd av upprättare för standarderna vilket kan hämma implementeringen (Carlsson, & 

Gyllner 2013, s. 44). Det är även detta Philips tar upp då han menar att det kan finnas ett visst 

”eftersläp” ute i företagen att läsa och sätta sig in det nya regelverket. Pramhäll beskriver att 

det kan tänkas att vissa konsulter, äldre i branschen, är envisa och väljer att inte lära sig eller 

anpassa sig till de nya reglerna vilket kommer att vara ett problem för dem. 

 

8.2 Övergripande syn på regelverket K3 

Både intervjurespondenterna samt remissinstanserna är alla överens om att den svenska 

normgivningen för redovisning behöver ett samlat regelverk. Ingen av remissinstanserna eller 

intervjupersonerna uttrycker sig negativt till BFNs K-projekt eller specifikt mot K3. Dock finns 

ett flertal åsikter om att vissa åtgärder behöver göras. De flesta är av åsikten att det tidigare varit 

omständligt för företag då det funnits vägledning för en fråga i flera olika råd, vilket lett till 

flera olika svar i en och samma fråga. En av intervjurespondenterna påpekar dock att K3 är ett 

”grunt” regelverk vilket kan leda till ett antal tolkningsfrågor för bolagen. Även 

remissinstansen, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, poängterar att regelverket inte blir 

tydligare eller enklare enbart för att regelverket innehåller färre ord och omfattar färre antal 

sidor. 

 

Ett par remissinstanser, och intervjurespondenten Forssenius, är av meningen att det är positivt 

att dela in bolagen. Det är positivt att förenkla för de mindre bolagen som inte har behovet av 

mer komplicerad redovisning och kanske inte heller resurserna för det. Dessutom anser 

Forssenius det rimligt att ställa högre krav på de större bolagen då de är i större behov av en 

resurskrävande redovisning. Enligt Sveriges Redovisningskonsulters Förbund är det viktigare 
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med tydliga och utfyllande förklaringar. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund menar att 

detta så gott som alltid leder till bättre förutsättningar för upprättarna i sin strävan att 

tillhandahålla årsredovisningar med en hög och jämn kvalitet. Vägledningen är dock uppbyggd 

så att lagtext står i direkt anslutning till de allmänna råd och kommentarer som tolkar lagtexten 

för att öka tydligheten och underlätta användningen och läsningen skriver Drefeldt & Pramhäll 

(2013, s. 9). Dessutom finns även alla definitioner av redovisningsbegrepp samlade i 

vägledningen. 

 

Det är dock inte detta som Philips menar är problemet, utan endast att förklaringarna för 

redovisning av en specifik post. Pramhäll är av uppfattningen att de flesta som sätter sig in i det 

nya regelverket tycker att det är bra. Men för de som inte sätter sig in i det och är relativt 

okvalificerade kommer det att bli problem. Philips är av liknande åsikt och berättade att han ser 

att unga konsulter är väldigt aktiva och går på utbildningar för att lära sig K3 men att det kan 

finnas ett visst ”eftersläp” ute i företagen. Istället för att läsa sig till svaret själv, frågas revisorn. 

Det kan tänkas finnas ett motstånd att läsa och sätta sig in i det nya i vissa fall, menar Philips. 

 

Wong menar att ett nytt regelverk kräver att revisorer, redovisningskonsulter, 

redovisningsspecialsiter och andra professioner inom branschen snabbt utvecklar en stor 

kunskap i det nya regelverket för att kunna hjälpa sina kunder eller sitt företag. Det finns även 

ett problem för mindre företag som kanske inte har de resurserna som krävs för att sätta sig in 

i det nya regelverket (Wong 2004, s. 18-19). Därför kan organisationsförändringar ofta möta 

motstånd, vilket kan hämma implementeringen (Carlsson, & Gyllner 2013, s. 44). Detta kan 

enligt Muller (2006, s. 200) bero på förlorade rutiner och förlorad bekvämlighet eller säkerhet. 

En annan faktor till att individer motsätter sig en förändring kan vara rädslan för det okända 

som Robbins (1991, s. 662) beskriver. Detta är i enlighet med vad både Philips och Pramhäll 

menar. Pramhäll beskriver att det kan finnas äldre redovisningskonsulter som inte är lika villiga 

att anpassa sig till det nya. Därför kan en implementering av ett nytt regelverk, trots att det 

syftar till att förenkla, innebära mycket planering och en stor arbetsbörda för företagen 

(Carlsson, & Gyllner 2013, s. 32). 

 

Sydsvenskan poängterar att IFRS förändras i en riktning som skiljer sig alltmer från den 

redovisningen som Sverige är van vid. Eftersom IFRS förändras kommer även IFRS for SME 

att förändras vilket även medför att K3 behöver förändras (Sydsvenska Industri- och 
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Handelskammaren 2010). Pramhäll lyfter fram att hon tillsammans med Caisa Drefeldt kommer 

att ändra K3 i den mån det krävs, då de upptäcker problem som behöver korrigeras i K3. 

 

Ett flertal remissinstanser anser att K3 avviker från IFRS for SME på för många punkter. De 

menar att K3 bör följa IFRS for SME bättre och endast avvika där svensk lag säger annorlunda 

än IFRS för SME. Uppsala universitet poängterat att alltför många avvikelser eller skillnader 

mellan IFRS for SME och K3 medför problem för, bland annat, intressenter som måste beakta 

varje avvikelse vid en analys av det aktuella företaget (Uppsala universitet 2010). 

 

Dessutom framkommer ett antal diskussioner om den nya vägledningen, K3, är bindande eller 

ej. Eftersom BFN är en statlig myndighet, som enligt regeringsformen inte har befogenhet att 

ge ut bindande normer menar bland annat Handelshögskolan i Göteborg att BFN bör formulera 

om skall och istället skriva bör. Detta eftersom skall ger sken av att normgivningen är bindande. 

Dock har BFN i slutversionen ändrat dessa skall till bör, vilket kan ses som ett erkännande från 

BFN att deras normgivning om K3 inte kan ses som bindande. Troligtvis kommer alla bolag att 

följa det nya regelverket eftersom frågan om vägledningen är bindande eller ej ännu diskuteras. 

Detta i enlighet med Brunsson och Jacobsson (1998, s. 14-15) åsikter om att normer är regler 

som ses som en självklarhet att följa. De skriver även att det först är när någon bryter dessa 

normer som det märks. En ytterligare anledning till att bolag med största sannolikhet kommer 

att följa K3 kan vara vad Powell och DiMaggio (1983, s. 147-160) förklarar som mimetisk 

isomorfism. Då de större och väletablerade företagen väljer att följa K3 kommer de mindre 

företagen följa efter och på så sätt kommer K3 följas på grund av den imiterande kraft som 

Powell och DiMaggio (1983, s. 147-160) menar finns mellan organisationer.  

 

Dock anses den nya vägledningen i allmänhet vara bindande. Detta kritiseras av Ingblad & 

Lundqvist som för en diskussion, där de kommer fram till att, endast om vägledningen skulle 

kunna ses som ett uttryck för god redovisningssed, kan den anses normgivande. Deras slutsats 

är att den nya vägledningen, K3, inte anses ge uttryck för god redovisningssed. God 

redovisningssed beskrivs som en sedvana, och det nya regelverket knappast är en sedvana, då 

det innehåller nya regleringar som inte funnits tidigare (Ingblad & Lundqvist 2010). 
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8.3 K3s förhållande till en rättvisande bild och god redovisningssed 

Forssenius lyfter fram att K3 är ett principbaserat regelverk som öppnar för mer bedömningar 

för företag som tillämpar K3. Principbaserat, till skillnad från regelbaserat, regelverk innebär 

att det blir ”lite friare tyglar” och företagen kan anpassa redovisningen utefter deras verksamhet. 

Vilket i sin tur kan leda till en mer rättvisande bild. Dock finns det risk att den rättvisande bilden 

blir sämre för de mindre bolagen, alltså de som tillämpar K2, eftersom K2 är regelbaserat. På 

grund av K2s begränsningar och knappa valmöjligheter, är regelverket inte lika anpassningsbart 

till företagets verksamhet, vilket kan leda till att det inte speglar företagets verksamhet i samma 

utsträckning. Forssenius lyfter även fram att de mindre bolagen inte behöver en lika komplex 

redovisning som de stora bolagen i samma utsträckning. 

 

Pramhäll förklarar att god redovisningssed och rättvisande bild är svårdefinierade begrepp.  Det 

finns många spekulationer kring vad rättvisande bild är. Hon poängterar däremot att införandet 

av K3 kommer medföra en bättre redovisning för de större bolagen. Svensk näringsliv menar 

att det bör tydliggöras om vad som utgör god redovisningssed eftersom skattelagstiftningen i 

vissa hänseenden hänvisar till god redovisningssed. Införandet av rättvisande bild kom in i 

redovisningen med ÅRL och var egentligen lite av en kompromiss då Sverige är av kontinental 

redovisningstradition och redovisningen präglas av försiktighet. Philips menar att 

uppfattningen kring rättvisande bild bygger på i vilken mån svensk lag, rekommendationer och 

råd har tillämpats på redovisningen. Philips menar att det blir en väldigt stor bedömningsfråga 

och det krävs väldigt mycket för att man ska göra en så kallad ”true and fair override” vilket 

inte är vanligt. Dessutom menar Philips att om det nu finns en standard, ett allmänt råd eller 

liknande, varför skulle den då inte tillämpas? Det är sällan företag säger att de inte tänker 

tillämpa en standard för att det i deras fall inte ger en rättvisande bild menar Philips. 

 

Ingblad & Lundqvist för dock en diskussion om att det nya K-regelverken framställer regler 

vars innehåll inte tidigare funnits i praktisk tillämpning och därför finns inte är sedvana och på 

så sätt inte utgör god redovisningssed. De menar därför att BFNs allmänna råd inte bör betraktas 

som mer än just råd. 

 

8.4 K3-regelverkets bidrag 

De flesta remissinstanserna och samtliga intervjurespondenter är positiva till ett samlat 

regelverk. Den främsta anledningen till detta är att de menar att det kommer underlätta för 
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företagen som tidigare behövt leta svar på en fråga i flera olika vägledningar, råd och liknande. 

Detta har gjort att företag ibland kunnat finna olika svar på hur en post ska redovisas. Detta 

hoppas de kunna undvika med det nya regelverket. En standard bidrar ofta även till att det blir 

färre varianter att välja medan vilket underlättar överblick och förståelse skriver Wong (2004, 

s. 4 ). Det är precis vad BFN skriver i sin konsekvensutredning att K3 bör leda till (BFN 2010b). 

 

Ett annat bidrag som K3 förväntas leda till är en ökad globalisering och internationalisering av 

näringslivet (Näringslivets regelnämnd 2010) vilket även Wong (2004, s. 4) menar att en 

standardisering kan bidra till. Detta anses kunna ske på grund av att K3 är utvecklat med IFRS 

for SME som utgångspunkt och därför internationellt kompatibelt. En annan fördel som 

Näringslivets regelnämnd lyfter fram är att ett enhetligt regelverk möjliggör att företag inte 

behöver komplettera med ett flertal olika nationella regelverk och att det sannolikt kan uppstå 

stordriftsfördelar.  

 

BFN skriver i sin konsekvensutredning att de hoppas på att det nya regelverket leder till bättre 

förutsättningar för svenska företag på den internationella marknaden (BFN 2010b). Detta 

kritiseras dock av Sydsvenska industri- och handelskammaren som menar att det är stor skillnad 

att skriva i sin årsredovisning att det internationella regelverket IFRS for SME har använts eller 

att nationella regelverket K3 använts, oavsett om K3 baserats på IFRS for SME. Detta är även 

vad Mueller & Meek (1997, s. 31-32) menar. Mueller & Meek (1997, s. 31-32) beskriver att 

sådana skillnader kan leda till att ett lands globalisering av dess aktiemarknad kan hindras om 

till exempel ett lands redovisningsregler innebär högre krav eller mer avslöjanden av 

information. Detta eftersom företag måste harmonisera sina finansiella rapporter med det 

landets redovisningsregler, enligt (Schroeder, Clark & Cathy 2011, s. 26). Detta leder till att 

företag kommer att dra sig ifrån att lista sina aktier på det landets marknad eftersom de i så fall 

måste komplettera sin årsredovisning. Dock menar Brunsson & Jacobsson (1998, s. 23-25) att 

en standardisering generellt sätt är ett effektivt medel för informationsöverföring och 

underlättar för både aktörer och intressenter på marknaden. 

 

Det som även kommer att bli bättre, sett utifrån tidigare normgivning, är eventuellt att det 

skapas bättre förutsättningar för företagen på den internationella marknaden (BFN 2010b). Ett 

enhetligt regelverk möjliggör att företag inte behöver konfronteras med ett flertal olika 

nationella regelverk och det kan sannolikt uppstå̊ stordriftsfördelar menar Näringslivets 

Regelnämnd. Fördelen är att investerare kommer bli mer villiga att diversifiera sina 
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investeringar över länders gränser då de kan förlita sig på att alla bolags finansiella rapporter är 

hållna till samma höga kvalité (Wong 2004, s. 4). Detta kritiseras dock då det ändå finns 

skillnader mellan K3 och IFRS for SME. 

 

8.5 K3-regelverkets begränsningar 

En av de komplikationer med implementeringen av K3 som diskuterats i större utsträckning är 

gapet mellan K2 och K3. FAR anser det rimligt att K3 ställer högre krav på redovisningen 

eftersom större företag är i behov av en bättre redovisning. FAR menar också att K3, som 

huvudregelverk, inte bör avskräcka mindre företag som av olika anledningar önskar redovisa 

enligt en K3. FAR lyfter även fram att kraven för K2 är för låga, medan kraven för K3 blir för 

höga. Ingblad & Lundqvist är av samma åsikt vilket medför att företag hamnar mellan K2 och 

K3. De menar att K2 innehåller för få valmöjligheter medan K3 blir för svårt. Pramhäll 

argumenterar istället för att det finns lättnadsregler i ÅRL som gäller för de mindre bolagen 

som önskar tillämpa K3 och på så sätt finns det redan lättnader i K3 för mindre bolag. Pramhäll 

poängterar även att BFN var väldigt strikta med att det enbart skulle finnas två kategorier och 

inte någon “lightversion”. 

 

Philips anser att K3 är ”grundare” jämfört med tidigare normgivning inom redovisningen. K3 

är inte lika fylligt, utan mer kortfattat skrivet, menar Philips, och på grund av det, finns en risk 

att det inte räcker att söka vägledning enbart i K3. Detta innebär, enligt Philips, att vägledning 

kommer att behöva sökas i Full IFRS. Även remissinstansen Sveriges Allmännyttiga 

Bostadsförening är av samma mening och föreslår att de kompletterande kommentarerna i det 

allmänna rådet därför bör utökas i syfte att få K3-regelverket att kunna stå för sig själv (Sveriges 

Allmännyttiga Bostadsförening 2010). Oavsett om BFN ändrat slutversionen till att vägledning 

i internationella standarder inte är ett krav är det ett antal av remissinstanserna som fortfarande 

menar att hänvisning till internationellt regelverk inte bör finnas. Bland annat för att 

internationella regelverk inte är anpassade till Sveriges nationella förhållanden (Skatteverket 

2010). 

 

En av de komplikationer som kommer uppstå när K3 implementeras är den nya regeln om 

komponentavskrivning. Ett flertal av remissinstanserna är starkt kritiska till att 

komponentavskrivning införs. I remissinstansens Castellums remissvar beskrivs hur komplext 

införandet av denna regel skulle vara för ett företag med 600 fastigheter. Det skulle innebära 
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att 30 000 avskrivningsplaner skulle behöva göras varje år, detta lågt räknat enligt Castellum 

(2010). De finns även de som har tidigare erfarenheter av komponentavskrivning som menar 

att metoden var för komplex vilket ledde till att redovisningen återgick till den konventionella 

metoden (Svenska bostäder & FAR 2010). Sveriges Allmännyttiga Bostadsförening skriver i 

sitt remissvar att den erfarenhet som finns på området, visar att komponentavskrivning i 

praktiken tenderar att växa i komplexitet över åren, allt eftersom renoveringar genomförs i 

fastighetsbestånd. De flesta insatser som har åsikter om kravet på komponentavskrivning menar 

att det kommer att leda till en väsentligt ökad administrativ börda för företag som äger 

fastigheter, vilket i sin tur kommer att leda till ökade kostnader (Sveriges Allmännyttiga 

Bostadsförening m.fl. 2010). Detta anses som oskäligt i jämförelse till det mervärde som 

uppkommer i redovisningen, enligt Sveriges byggindustrier (Sveriges byggindustrier 2010). 

Merkostnaden består i att över årtionden hantera den stora mängd komponenter som återfinns i 

byggnader vilket är anledningen till att Svenskt Näringsliv menar att kravet är oproportionerligt 

(Svenskt Näringsliv 2010). Även FAR menar att kostnaden inte motsvarar nyttan för läsarna av 

den finansiella rapporten (FAR 2010). 

 

Intervjurespondenten Philips menar istället att om komponentavskrivningar görs på ett logiskt 

sätt behöver inte tillgångarna delas in i så väldigt många komponenter. Det innebär att 

tillämpningen av komponentavskrivningar då inte blir lika komplext. Dock kvarstår 

problematiken kring hur många komponenter en fastighet ska delas in i, då det i regeln endast 

anges att om skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande 

komponenter anses vara av väsentlig, ska tillgången delas upp i komponenter. Detta är en av de 

frågor som remissinstanser tagit upp som “frågor som bör löses om BFN väljer att införa 

komponentavskrivning”. De andra frågorna är bland annat hur de redovisade värdena för olika 

komponenter ska bestämmas i redan befintliga byggnader vid övergången till 

komponentavskrivning (Sveriges Allmännyttiga Bostadsförening 2010). Samt hur företagen 

ska få fram ingångsvärdena för olika delar av fastigheten i efterhand (Hyresgästföreningen 

2010). Ett flertal av remissinstanserna föreslår därför en övergångsregel som innebär att 

komponentavskrivning endast bör införas för om- till- och nybyggnader. Pramhäll poängterar 

istället att detta görs i syfte att få en bättre redovisning och nämner att det inte är ett alternativ 

att införa komponentavskrivning för om- till- och nyproduktioner. Det skulle ta cirka 50 år till 

dess att komponentavskrivning skulle vara tillämpat fullt ut i alla K3 bolag. 
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Philips poängterar att K2 är väldigt strikt på vissa punkter, främst om vilken avskrivningsmetod 

som får användas för avskrivningar. K2 företagen får inte använda progressiva avskrivningar. 

Bostadsrättsföreningar som generellt föredrar att använda progressiva avskrivningar behöver 

därför, om de vill fortsätta använda progressiv avskrivning som metod, välja att tillämpa K3 

regelverket. I K3 uttrycks inte en specifik avskrivningsmetod utan istället står det att 

avskrivningar ska göras på ett systematiskt sätt över tillgångens nyttjandeperiod. Det är här 

byggbolagen är benägna att motivera progressiva avskrivningar som systematiska och då 

kommer att kunna tillämpa det. Claes Eriksson, Sveriges Redovisningskonsulters Förbunds 

redovisningsexpert, menar att det inte är möjligt att göra progressiva avskrivningar på 

byggnader eftersom förslitningen av en sådan tillgång i normalfallet alltid sker linjärt. Yvonne 

Svensson, rättschef på Boverket menar att de har förbisett byggbolagens ”trixande” med 

avskrivningar i de ekonomiska planerna. Problemet med det här menar Stefan Attefall, 

bostadsminister, är att det medför nya risker på bostadsmarknaden eftersom den felaktiga 

prisbilden följer på bostadsrätten vid köp och sälj. 

 

BFN menar att avsikten med avskrivning av byggnader i bostadsrättsföreningar har tillämpats 

på ett annat sätt. BFN har nu i dagsläget beslutat att progressiv avskrivningsmetod inte är 

förenligt med avskrivning på byggnader och är förbjudet att göra. Förbudet kommer att drabba 

alla bostadsrättsföreningar men främst nyproduktioner. Enligt Helena Gustavsson, 

chefsekonom på Sveriges Bostadsrättscentrum, kommer de flesta föreningar att redovisa stora 

förluster för att inte höja årsavgiften. Detta kommer att leda till stora negativa belopp på 

resultaträkningen vilket medför att köparna får en negativ uppfattning om föreningens 

ekonomiska ställning då köparna först tittar på resultaträkningarna. Helena Gustavsson menar 

att det nu är styrelsens uppgift att vara tydlig med dess årsredovisningar för att minska antalet 

felbedömningar. 
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8.6 Konklusion av den empiriska analysen 

TEMAN ÅSIKTER 

 

 

 

Implementeringen av K3 

Förändringen var till viss del initierad utifrån och intressenter och 

upprättare har haft möjlighet att påverka processen. Effektiviteten av 

projektet att utveckla nya standarder för svensk redovisning är dock 

diskutabelt. Ett antal av remissinstanserna påpekade att BFNs 

användning av viss terminologi var inkonsekvent eller att ett och 

samma begrepp förklarade två olika saker vilket, enligt Wong (2004), 

är vanligt vid översättning av internationella standarder. 

 

 

Syn på regelverket 

Den generella åsikten om K3 är positiv och de flesta välkomnar 

förslaget och tanken med ett samlat regelverk. De synpunkter som 

lyfts fram är dock att K3 kan anses lite väl ”grunt” skrivet, då 

kommentarerna i vägledningen inte är lika utförliga som tidigare 

normgivning.  

 

K3s förhållande till god 

redovisningssed och 

rättvisande bild 

Då K3 är ett principbaserat regelverk som anses vara mer 

anpassningsbart till företagets verksamhet kan det leda till en mer 

rättvisande bild. Dock är både god redovisningssed och rättvisande 

bild två svårdefinierade begrepp.  

 

 

 

K3-regelverkets bidrag 

Den främsta fördelen som nämns är att K3 är ett samlat regelverk. Ett 

regelverk som är kompatibelt med internationella standarder kan 

bidra till en globalisering av aktiemarknaden och underlätta för 

företag på den internationella marknaden. Även investerare kan dra 

nytta av en högre grad jämförbarhet, trots att de måste ta hänsyn till 

de skillnader som fortfarande föreligger mellan regelverken. 

 

 

K3-regelverkets 

begränsningar 

Den främsta begränsningen med K3 är att regelverket inte är lika 

utförligt skrivet som tidigare vägledning. Det innebär att företag då 

kommer att behöva söka vägledning vidare, däribland i de 

internationella regelverken till exempel IFRS for SME. Detta kräver 

att bolag har kunskap i dessa komplexa regelverk, vilket inte anses 

rimligt.  

Tabell 6: Konklusion den empiriska analysen. Egen illustration. 
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9. DISKUSSION 

 

Diskussionen förs kring vad införandet av K3 kommer att innebära för de tre kategorierna; 

upprättare, bransch och intressenter. Vidare diskuteras undersökningens bidrag samt förslag 

till vidare forskning. 

 

Införandet av K3 innebär att branschbolagen, redovisningskonsulter och revisorer behöver lära 

sig det nya regelverket för att sedan kunna lära deras kunder. Regelverket är inte helt nytt men 

har däremot vissa nya punkter som konsult bör ta till sig. Förändringen av det nya regelverket 

berör främst fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. För fastighetsbolag och andra bolag 

med många byggnader kommer en ny avskrivningsmetod att vara aktuell, nämligen 

komponentavskrivning. 

 

9.1 Vad innebär införandet av K3 för upprättare, intressenter och 

redovisnings- och revisionsbranschen  

Undersökningens empiri visar att införandet av K3 kommer att leda till vissa konsekvenser för 

diverse intressenter och upprättare.  

 

För bostadsrättsföreningar kommer beslutet av BFN om att inte tillåta progressiva 

avskrivningar, som har kommit i samband med implementeringen av K3, innebära att de som 

använt progressiva avskrivningar troligtvis kommer att gå med nollresultat alternativt ett 

negativt resultat. Denna diskussion förs främst av intressenterna i dokumentstudie II men nämns 

även av ett antal remissinstanser och påpekas av intervjurespondenterna. Bostadsrättsköpare 

söker vanligen efter en bostadsrättsförening med god ekonomi vilket kan leda till att köpare 

håller sig ifrån att köpa bostadsrätter i dessa föreningar och att bostadsrättsföreningarna blir 

mindre attraktiva för medvetna kunder. För byggherrar av nyproduktioner kan det innebära att 

de inte kommer att kunna sälja sina nyproduktioner lika dyrt som innan. Detta på grund av att 

de inte längre kan pressa ned månadsavgiften då månadsavgiften redan från början måste täcka 

kostnaderna för avskrivningarna.  

 

Andra som påverkas av implementeringen av K3 är investerare och analytiker. Dessa måste 

lära sig de skillnader regelverket innehåller, dels från tidigare normgivning men även jämfört 

med internationella regelverk. Detta nämns dels till viss grad i dokumentsstudie I men främst 
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är det Wong som belyser detta (se avsnitt 4.3). Jämförbarheten med internationella företag 

kommer troligen att förbättras för de företag som tidigare tillämpat BFNs olika allmänna råd, 

rekommendationer etcetera. Dock kommer jämförbarheten eventuellt försämras för de bolag 

som tidigare valde att följa de internationella reglerna för sin redovisning. Detta beror på att K3 

innebär skillnader jämfört med IFRS for SME och att detta kommer att försvåra jämförelsen. I 

stort förväntas K3 innebära en globalisering och underlätta för företag på den internationella 

marknaden, vilket BFN skriver i sin konsekvensutredning. Detta kan dock diskuteras eftersom 

att ange i sin årsredovisning att bolaget följt de internationella regelverket IFRS for SME eller 

K3 kan utgöra en stor skillnad för intressenterna. Detta eftersom det krävs kunskaper om 

skillnaderna mellan regelverken. Denna fråga diskuteras främst av upprättarna i 

dokumentstudie I men nämns även av intervjurespondenterna. Istället kan detta hindra företag 

på den internationella marknaden. Författarna av denna uppsats är dock av den åsikten att K3 

generellt sätt kommer att underlätta för företag då regelverken troligen är mer jämförbara än 

tidigare. Om implementeringen av K3 leder till en globalisering kan det leda till en högre grad 

gränsöverskridande handel för Sverige som nämnts tidigare. 

 

Främst fastighetsföretag kommer att påverkas av komponentmetoden, menar upprättarna. Detta 

kommer troligtvis, till en början, att innebära ökad administrativ kostnad för dessa bolag. Det 

främsta arbetet ligger i att dela in fastigheter som innehas i komponenter och sedan bestämma 

varje komponents avskrivningstid. Vissa av remissinstanserna menar att komponentavskrivning 

med tiden ökar i komplexitet. Andra menar att komponentavskrivning kommer underlätta för 

företag att i framtiden hantera renoveringar av vissa delar av en fastighet och liknande.  

 

För övriga upprättare och intressenter kommer implementeringen av K3 troligtvis inte att utgöra 

en lika stor förändring.  

 

Det är revisorer och redovisningsspecialister som spridit kunskapen om K3 ut i företagen. Detta 

har lett till ett stort ansvar för revisionsbyråerna eftersom de först själva måste se till att utbilda 

sig i det nya regelverket. Även redovisningsbyråer har ett ansvar i att ta till sig det nya reglerna 

genom interna kurser eller externa som till exempel branschorganisationen FAR:s K3-kurser. 

Då det ofta finns ett visst “eftersläp” eller ett motstånd hos företag att ta till sig det nya i K3-

regelverket och att utbilda sig i kan det leda till en ökad efterfråga på redovisningskonsulter. 

Dessutom kan revisorers roll som bollplank till sina kunder bli allt mer viktig. Företag får i sin 
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tur ansvara och betala för att deras personal ska gå utbildningar i K3. Vi anser att sådana 

utbildningar är en lämplig metod för att lära sig det nya regelverket.  

 

Enligt vår mening kommer det nya regelverket att ge goda förutsättningar för 

redovisningsbranschen i Sverige. Vi anser även att det är viktigt att ha ett regelsystem som är 

jämförbart internationellt. Att K3 är “grunt” skrivet medför att bolag troligen fortfarande 

kommer att behöva söka vägledning i internationella regler. Detta visar att K3 skulle behöva 

skrivas mer utförligt för att dess upprättare ska kunna utgå endast ifrån K3 som ett samlat 

regelverk. Caisa Drefeldt och Pramhäll har redan börjat lista de punkter i K3 som bör ses över 

och eventuellt redigeras. 

 

9.2 Studien begränsningar och bidrag 

Studiens svaghet ligger i att inte ha berört komplikationerna kring skillnaderna mellan 

redovisning och beskattning. Med det nya regelverket kommer företag att redovisa fastigheter 

på ett sätt och deklarera på ett annat sätt. Det här problemet har studien inte berört utan endast 

nämnt. Anledningen till detta var bland annat att det endast var en intervjurespondent och en 

remissinstans som påpekade det. I studien valdes istället att redogöra för majoritetens 

gemensamma åsikter. En ytterligare svaghet i denna studie är att vi inte har visat hur 

årsredovisningen kommer att se ut. Till exempel kunde ett fiktivt eller faktiskt fall valts ut och 

räknats om för att visa skillnaderna att redovisa en specifik post med tidigare normgivning 

jämfört med K3. Ett intressant exempel hade varit att tillämpa komponentavskrivning i ett 

fastighetsbolag eller en bostadsrättsförening som tidigare redovisat progressiva avskrivningar 

och nu måste tillämpa linjär avskrivning. 

 

Empirin om fenomenet har samlats från tre olika datakällor i en form av datatriangulering för 

att undersöka samma fenomen vilket vi anser att vi har genomfört på ett bra och tydligt sätt. Att 

intervjudelen endast består av tre intervjuer kan ses som en svaghet men dessa intervjuer har 

inte gjorts för att nå representativitet för redovisnings- och revisionsbranschens åsikter utan 

endast i syfte att komplettera funnet resultat i dokumentstudierna.  

 

Studiens bidrag till ämnesområdet är kunskap om K-regelverken, dess innebörd, 

implementering samt regelverkets bidrag och begränsningar. Detta har gjorts utifrån tre olika 

perspektiv, vilket motsvarar en stor del av de som kommer att beröras av standardiseringen. 
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Införandet av K3 har både diskuterats på en nationell och internationell nivå vilket bidrar till 

ökad förståelse för läsarna. Tidigare undersökningar har studerat specifika delar av K3-

regelverket, till exempel komponentavskrivning i fastighetsbolag eller jämfört regelverken K2 

och K3 med varandra. Denna studie bidrar till en mer övergripande syn på K3 och för fram de 

åsikter, komplikationer och bidragande faktorer som K3 gett upphov till. 

 

9.3 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag vore att göra en studie som fokuserar på skillnaden mellan redovisning och 

beskattning vid införandet av K-regelverken. Har skillnaden minskat eller ökat och hur arbetade 

BFN med denna fråga vid utvecklandet av K-regelverken? En sådan studie bör dock först 

genomföras om ett par år då de nya regelverken är väl etablerade för att kunna jämföras med 

tidigare år, innan införandet av K-regelverken. Ett sätt vore att jämföra två till tre år innan 

implementeringen av K-regelverken (K3) och två till tre år efter. 

 

Komponentavskrivning är ett ytterligare område som vore intressant att studera efter 

implementeringen. Ett förslag är att se till om komponentavskrivningen lett till en mer 

rättvisande bild och om metodens nytta anses övervinna den administrativa bördan som påstås 

öka med komponentavskrivning. Överreagerade företag som var kritiska till metoden?  

 

En tredje förslag vore att undersöka om/hur ofta bolag behövt söka vägledning i internationella 

regelverk. Har K3 räckt som vägledning eller har ytterligare vägledning behövts för företagen? 
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9.4 Slutsats 

Hur förhåller K3 sig till rättvisande bild och god redovisningssed? 

Begreppen rättvisande bild och god redovisningssed är svårdefinierade begrepp, menar 

Pramhäll, men berör samtliga kategorier; upprättare, bransch och intressenter. Av den 

anledningen går det endast att diskutera i vilken mån K3 förhåller sig till rättvisande bild och 

god redovisningssed. Samtliga intervjurespondenter är av den uppfattningen att införandet av 

K3 kommer ge en mer rättvisande bild av redovisningen eftersom att regelverket är 

principbaserat och därför kan spegla företagens verksamhet i större utsträckning. Även 

remissinstanserna delar samma uppfattning.  

 

Hur har implementeringen av K3 genomförts? 

Implementering av K3 har varit en öppen process där remissinstanser och andra intressenter 

haft möjlighet att påverka utvecklandet. Hänsyn har tagits till upprättarnas olika åsikter. Det 

kan dock diskuteras i vilken mån processen kan anses varit effektiv då det var redan år 2004 

som BFN beslutade att ändra inriktningen på sin normgivning. 

 

Vilka bidrag och begränsningar kommer implementeringen av K3 att medföra? 

Med komponentmetoden och avskaffningen av progressiva avskrivningar i 

bostadsrättsföreningar kommer en bättre redovisning att uppnås. Jämförbarheten företag 

emellan och mellan företag i världen kommer med största sannolikhet att öka. Ett mer 

internationellt regelverk kan även bidra till bättre förutsättningar för svenska företag på den 

internationella marknaden. Den främsta begränsningen med K3 är att vägledningen inte är lika 

utförligt skrivet som tidigare normgivning vilket troligen kommer att leda till att bolag behöver 

söka vägledning i IFRS vilket både intervjurespondenter och ett flertal remissinstanser påpekar. 
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BILAGOR 

1. Intervjuguide 

Inledande frågor 

Kan du börja med att berätta om dina yrkeserfarenheter? 

- Antal år i branschen 

- Nuvarande och tidigare yrkestitlar 

- Övriga yrkesroller/engagemang 

 

Vad tycker du om K-regelverken? 

 

Tycker du att införandet av K3 var nödvändigt? 

 

Har/kommer K3 påverka ditt arbete? I sådana fall på vilket sätt? 

 

Ser du några fördelar med införandet av K3? I sådana fall vilka? 

 

Upplever du några nackdelar med K3? I sådana fall vilka? 

 

Ser du några svårigheter för redovisningskonsulter/ekonomer med att anpassa arbetet till K3? I 

sådana fall vilka? 

 

Hur tror/tycker du att K3 förhåller sig till god redovisningssed? 

 

Hur tror/tycker du att K3 förhåller sig till rättvisande bild? 

 

Om du fick möjlighet, vad skulle du ändra inom redovisningens normgivning?  



  

 

 

2. Respondenter BFNs utkast år 2010 

Nedan följer en lista över de instanser som lämnat åsikter på BFNs remiss. 

 SVARANDE INSTANSER VERKSAMMHET 

1 Bolagsverket Registreringsmyndighet för svenskt 

näringsliv. 

2 Bonnier En koncern bestående av över trehundra 

bolag varav cirka tvåhundra i Sverige. 

3 Sveriges bostadsrättscentrum, SBC Företrädare för 6 000 

bostadsrättsföreningar i Sverige. 

4 Castellum En fastighetsförvaltande koncern. 

5 Ekobrottsmyndigheten Myndighet för tillsyn av ekonomisk 

brottslighet. 

6 FAR Branschorganisation för 

redovisningskonsulter, revisorer samt 

rådgivare. 

7 Fastighetsägarna Sverige Branschorganisation för 

fastighetsägare, representerar drygt 17 

000 medlemmar. 

8 Finansbolagens Förening Branschorganisation för finansbolag, 

representerar 26 finansinstitut etcetera. 

9 Föreningen Stiftelser i Samverkan, SiS En samlande kraft för det svenska 

stiftelseväsendet. 

10 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Handelshögskola i Göteborg 

11 Hyresgästföreningen Branschorganisation med 

över 500 000 hushåll, det vill säga över 

en miljon medlemmar. 

12 Ingblad och Lundqvist En redovisningsexpert samt en 

redovisningsspecialist.   

13 Kammarrätten Göteborg Allmän förvaltningsdomstol i 

Göteborg. 

14 Lantbrukarnas Riksförbund, LRF Intresse- och företagarorganisation för 

människor och företag inom de gröna 

näringarna jord, skog, trädgård och 



  

 

 

landsbygdens miljö med drygt 172 000 

medlemmar. 

15 Näringslivets Regelnämnd, NNR Oberoende, politiskt obunden ideell 

förening med medlemmar från 16 

svenska näringslivsorganisationer och 

branschförbund som tillsammans 

representerar drygt 300 000 företag. 

16 PriceWaterhouseCoopers, PwC En av redovisning-/revisionsbranschens 

största revisionsbyråer. 

17 Riksidrottsförbundet Paraplyorganisation för hela den 

svenska idrottsrörelsen med över 3 

miljoner medlemmar och ca 20 000 

idrottsföreningar. 

18 Statistiska Centralbyrån, SCB Statlig förvaltningsmyndighet med 

ansvar för officiell statistik och annan 

statlig statistik. 

19 Skatteverket Förvaltningsmyndighet för beskattning, 

fastighetstaxering, folkbokföring och 

registrering av bouppteckningar. 

20 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF Branschorganisation för 

redovisningskonsulter med cirka 5 000 

medlemmar. 

21 Stockholms universitet Universitet i Stockholm 

22 Svenska Bostäder Ett av Sveriges större bostadsbolag med 

en aktiv roll i byggandet och 

förvaltandet av Stockholm. 

23 Sveriges Byggindustrier Den enskilda byggindustrins bransch- 

och arbetsgivarorganisation. 

24 Svenska Kyrkan Representerar alla svenska kyrkans 

församlingar.  

25 Svenskt Näringsliv Företagens företrädare i Sverige, 

företräder närmare 60 000 små, 

medelstora och stora företag.  



  

 

 

26 Sveriges allmännyttiga Bostadsförening, SABO Bransch- och intresseorganisation för 

cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag 

och nästan 730 000 bostäder. 

27 Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Nätverk för drygt 2 800 

medlemsföretag, stora som små som 

verkar för en bättre plats för affärer. 

28 Uppsala Universitet Universitet i Uppsala.  

Remissinstanser. Egen illustration, data från (BFN 2010a) 

 



  

 

 

3. Sammanställning dokumentstudie I 

3.1 Attityd till K3 

 

 BOLAG FÖR INGEN 

ÅSIKT 

EMOT 

1 Bolagsverket X   

2 Bonnier  X  

3 Bostadsrättsorganisationen SBC X   

4 Castellum  X  

5 Ekobrottsmyndigheten  X  

6 FAR  X  

7 Fastighetsägarna Sverige  X  

8 Finansbolagens Förening  X  

9 Föreningen Stiftelser i Samverkan, SiS  X  

10 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet X   

11 Hyresgästföreningen  X  

12 Ingblad och Lundqvist  X  

13 Kammarrätten Göteborg  X  

14 LRF  X  

15 Näringslivets Regelnämnd X   

16 PwC X   

17 Riksidrottsförbundet  X  

18 Statistiska Centralbyrån X   

19 Skatteverket X   

20 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund X   

21 Stockholms universitet X   

22 Svenska Bostäder  X  

23 Sveriges Byggindustrier X   

24 Svenska Kyrkan X   

25 svenskt Näringsliv X   

26 Sveriges allmännyttiga Bostadsförening, SABO  X  

27 Sydsvenska Industri- och Handelskammaren  X  



  

 

 

28 Uppsala Universitet  X  

 TOTALT: 12 16 0 

  



  

 

 

3.2 K3 förhållande till IFRS för SME 

 

3.2.1 K3 bör följa IFRS for SME bättre 

 

 BOLAG FÖR INGEN 

ÅSIKT 

EMOT 

1 Bolagsverket  X  

2 Bonnier  X  

3 Bostadsrättsorganisationen SBC  X  

4 Castellum  X  

5 Ekobrottsmyndigheten  X  

6 FAR X   

7 Fastighetsägarna Sverige  X  

8 Finansbolagens Förening  X  

9 Föreningen Stiftelser i Samverkan, SiS  X  

10 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet X   

11 Hyresgästföreningen  X  

12 Ingblad och Lundqvist X   

13 Kammarrätten Göteborg  X  

14 LRF  X  

15 Näringslivets Regelnämnd  X  

16 PwC X   

17 Riksidrottsförbundet  X  

18 Statistiska Centralbyrån  X  

19 Skatteverket  X  

20 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund X   

21 Stockholms universitet  X  

22 Svenska Bostäder  X  

23 Sveriges Byggindustrier  X  

24 Svenska Kyrkan  X  

25 svenskt Näringsliv X   

26 Sveriges allmännyttiga Bostadsförening, SABO  X  

27 Sydsvenska Industri- och Handelskammaren X   



  

 

 

28 Uppsala Universitet X   

 TOTALT: 8 20  

 

 

  



  

 

 

3.2.2 IFRS for SME som utgångspunkt för K3 

 

 BOLAG FÖR INGEN 

ÅSIKT 

EMOT 

1 Bolagsverket  X  

2 Bonnier  X  

3 Bostadsrättsorganisationen SBC  X  

4 Castellum  X  

5 Ekobrottsmyndigheten  X  

6 FAR  X  

7 Fastighetsägarna Sverige  X  

8 Finansbolagens Förening X   

9 Föreningen Stiftelser i Samverkan, SiS  X  

10 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet X   

11 Hyresgästföreningen X   

12 Ingblad och Lundqvist X   

13 Kammarrätten Göteborg X   

14 LRF  X  

15 Näringslivets Regelnämnd X   

16 PwC  X  

17 Riksidrottsförbundet  X  

18 Statistiska Centralbyrån  X  

19 Skatteverket  X  

20 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund X   

21 Stockholms universitet  X  

22 Svenska Bostäder  X  

23 Sveriges Byggindustrier  X  

24 Svenska Kyrkan  X  

25 svenskt Näringsliv X   

26 Sveriges allmännyttiga Bostadsförening, SABO  X  

27 Sydsvenska Industri- och Handelskammaren  X  

28 Uppsala Universitet  X  

 TOTALT: 8 20  



  

 

 

3.3 För stort steg mellan K2 och K3 

 

 BOLAG JA INGEN 

ÅSIKT 

NEJ 

1 Bolagsverket  X  

2 Bonnier  X  

3 Bostadsrättsorganisationen SBC  X  

4 Castellum  X  

5 Ekobrottsmyndigheten  X  

6 FAR X   

7 Fastighetsägarna Sverige  X  

8 Finansbolagens Förening  X  

9 Föreningen Stiftelser i Samverkan, SiS  X  

10 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet X   

11 Hyresgästföreningen  X  

12 Ingblad och Lundqvist X   

13 Kammarrätten Göteborg  X  

14 LRF  X  

15 Näringslivets Regelnämnd  X  

16 PwC X   

17 Riksidrottsförbundet  X  

18 Statistiska Centralbyrån  X  

19 Skatteverket  X  

20 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund  X  

21 Stockholms universitet  X  

22 Svenska Bostäder  X  

23 Sveriges Byggindustrier  X  

24 Svenska Kyrkan  X  

25 svenskt Näringsliv  X  

26 Sveriges allmännyttiga Bostadsförening, SABO  X  

27 Sydsvenska Industri- och Handelskammaren  X  

28 Uppsala Universitet  X  

 TOTALT: 4 24  



  

 

 

3.4 Legalitetsfrågan 

 

 BOLAG FÖR INGEN 

ÅSIKT 

EMOT 

1 Bolagsverket  X  

2 Bonnier  X  

3 Bostadsrättsorganisationen SBC   X 

4 Castellum  X  

5 Ekobrottsmyndigheten  X  

6 FAR  X  

7 Fastighetsägarna Sverige  X  

8 Finansbolagens Förening   X 

9 Föreningen Stiftelser i Samverkan, SiS  X  

10 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet   X 

11 Hyresgästföreningen  X  

12 Ingblad och Lundqvist   X 

13 Kammarrätten Göteborg  X  

14 LRF   X 

15 Näringslivets Regelnämnd  X  

16 PwC  X  

17 Riksidrottsförbundet  X  

18 Statistiska Centralbyrån  X  

19 Skatteverket  X  

20 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund  X  

21 Stockholms universitet  X  

22 Svenska Bostäder  X  

23 Sveriges Byggindustrier  X  

24 Svenska Kyrkan  X  

25 svenskt Näringsliv  X  

26 Sveriges allmännyttiga Bostadsförening, SABO  X  

27 Sydsvenska Industri- och Handelskammaren   X 

28 Uppsala Universitet  X  

 TOTALT:  22 6 



  

 

 

3.5 Komponentavskrivning 

 

 BOLAG FÖR INGEN 

ÅSIKT 

EMOT 

1 Bolagsverket  X  

2 Bonnier  X  

3 Bostadsrättsorganisationen SBC  X  

4 Castellum   X 

5 Ekobrottsmyndigheten  X  

6 FAR   X 

7 Fastighetsägarna Sverige   X 

8 Finansbolagens Förening  X  

9 Föreningen Stiftelser i Samverkan, SiS  X  

10 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet  X  

11 Hyresgästföreningen   X 

12 Ingblad och Lundqvist  X  

13 Kammarrätten Göteborg  X  

14 LRF  X  

15 Näringslivets Regelnämnd  X  

16 PwC   X 

17 Riksidrottsförbundet  X  

18 Statistiska Centralbyrån  X  

19 Skatteverket  X  

20 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund   X 

21 Stockholms universitet  X  

22 Svenska Bostäder   X 

23 Sveriges Byggindustrier   X 

24 Svenska Kyrkan  X  

25 svenskt Näringsliv   X 

26 Sveriges allmännyttiga Bostadsförening, SABO   X 

27 Sydsvenska Industri- och Handelskammaren  X  

28 Uppsala Universitet  X  

 TOTALT:  18 10 



  

 

 

3.6 Vägledning i Full IFRS  

 

 BOLAG FÖR INGEN 

ÅSIKT 

EMOT 

1 Bolagsverket  X  

2 Bonnier  X  

3 Bostadsrättsorganisationen SBC  X  

4 Castellum  X  

5 Ekobrottsmyndigheten  X  

6 FAR   X 

7 Fastighetsägarna Sverige  X  

8 Finansbolagens Förening  X  

9 Föreningen Stiftelser i Samverkan, SiS  X  

10 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet   X 

11 Hyresgästföreningen   X 

12 Ingblad och Lundqvist   X 

13 Kammarrätten Göteborg  X  

14 LRF   X 

15 Näringslivets Regelnämnd  X  

16 PwC   X 

17 Riksidrottsförbundet  X  

18 Statistiska Centralbyrån  X  

19 Skatteverket   X 

20 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund  X  

21 Stockholms universitet  X  

22 Svenska Bostäder  X  

23 Sveriges Byggindustrier   X 

24 Svenska Kyrkan   X 

25 svenskt Näringsliv  X  

26 Sveriges allmännyttiga Bostadsförening, SABO   X 

27 Sydsvenska Industri- och Handelskammaren  X  

28 Uppsala Universitet  X  

 TOTALT:  18 10 



  

 

 

3.7 För diskussion om God redovisningssed & Rättvisande bild  

 

 BOLAG GR-

diskussion 

RB-diskussion 

1 Bolagsverket   

2 Bonnier   

3 Bostadsrättsorganisationen SBC  X 

4 Castellum X X 

5 Ekobrottsmyndigheten   

6 FAR X X 

7 Fastighetsägarna Sverige   

8 Finansbolagens Förening X  

9 Föreningen Stiftelser i Samverkan, SiS   

10 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet   

11 Hyresgästföreningen   

12 Ingblad och Lundqvist X X 

13 Kammarrätten Göteborg   

14 LRF   

15 Näringslivets Regelnämnd   

16 PwC   

17 Riksidrottsförbundet   

18 Statistiska Centralbyrån   

19 Skatteverket  X 

20 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund X  

21 Stockholms universitet   

22 Svenska Bostäder   

23 Sveriges Byggindustrier X  

24 Svenska Kyrkan   

25 svenskt Näringsliv X  

26 Sveriges allmännyttiga Bostadsförening, SABO  X 

27 Sydsvenska Industri- och Handelskammaren  X 

28 Uppsala Universitet   

 TOTALT: 7 7 



  

 

 

3.8 Sammanställning av remissinstansers åsikter per remissinstans 

 

 BOLAG KOMMENTAR 

1 Bolagsverket Branschinriktat, inga andra synpunkter. 

2 Bonnier Branschinriktat, inga andra synpunkter. 

3 Bostadsrättsorganisationen SBC Branschinriktat. 

- Diskussion RB (kap. 2) antyder att BFN 

har en stötande självgodhet som 

säger att RB uppnås om rådet följs. 

- Avskrivningsprocessen har en stor 

betydelse för resultatet. 

4 Castellum Branschinriktat. 

- 17.3 Komponentavskrivning starkt 

kritiska. Måste tas bort. Administrativt 

betungande, nyttan är obefintlig. 

- (RB+GR) 

- Ger räkne-exempel på 

komponentregeln. 

5 Ekobrottsmyndigheten Branschinriktat, inga andra synpunkter. 

6 FAR - För stora skillnader mellan K2 och 

K3 

- K3 avviker från lag – kritiska. 

- Komponentmetoden – Endast större 

företag. + övergångsregel. 

- GR + RB nämns under specifika 

punkter. 

7 Fastighetsägarna Sverige Branschinriktat. 

- ansluter sig till svenska näringslivs 

åsikter om 16.3 och 17.3. 

- Emot komponentavskrivning; 

”oskäligt – ökade kostnader och 

merarbete”. 

8 Finansbolagens Förening Branschinriktat. 



  

 

 

- GR 

- K3 bör inte vara tvingande för 

onoterade svenska aktiebolag  

- K2 bör vara huvudregelverket 

- Kritiserar BFNs konsekvensutredning. 

9 Föreningen Stiftelser i Samverkan, SiS Branschinriktat, inga andra synpunkter. 

10 Handelshögskolan vid Göteborgs 

universitet 

- Positiva till IFRS for SME som grund 

för K3 

- Diskuterar legalitetsfrågan väldigt 

bra. 

- Avvikelser från IFRS for SME ska bara 

ske om de är motiverade av lag. 

- Diskuterar anglosaxisk-/kontinental 

IFRS grund är anglosaxisk medan 

ÅRLs grund är kontinental 

- K2 innehåller för många 

begränsningar. 

- Tvingar bolag in i K3. 

- K3 innehåller högre krav än lag och 

andra redovisningssystem. 

- Kritisk till steg 3. 

11 Hyresgästföreningen Branschinriktat. 

- Kritiska till Steg 3 – bör göras frivilligt 

- Kritisk till Komponentavskrivningen 

bör göras frivillig. 

- Positiva till IFRS for SME som 

utgångspunkt för K3.  

12 Ingblad och Lundqvist - Positiv till IFRS for SME som 

utgångspunkt för K3 

- Kritisk mot steg 3 

- Kritiserar BFNs 

konsekvensutredning 

- Diskuterar Legalitetsfrågan 



  

 

 

- GR och RB diskuteras 

- K2 skrivas utifrån K3 

- För stora skillnader mellan K2 och K3 

- Lagen i förhållande till GR 

- K3 kräver mer än lag 

13 Kammarrätten Göteborg Branschinriktat, inga andra synpunkter. 

14 LRF - Diskuterar SME som utgångspunkt – 

positiva till det. 

- Diskuterar K3s förhållande till lag – 

BFN utöver sin befogenhet!  

- Definition av allmänna råd 

- Kritiska till steg 3 

15 Näringslivets Regelnämnd - K3 kan innebära Internationell 

harmonisering, stordriftsfördelar.  

- Gamla normer spridda. 

- K3 kan ge ökad efterfrågan på 

konsulttjänster. 

16 PwC - Ansluter sig till FARs åsikter. 

17 Riksidrottsförbundet Branschinriktat.  

- Princip-/regelbaserat 

- Viktigt att inte lämna utrymme för 

tolkning. 

18 Statistiska Centralbyrån Branschinriktat. 

- Årsredovisningars betydelse för 

statistiken. (problemformulering). 

- Diskuterar jämförbarheten mellan 

bolag. 

19 Skatteverket - RB-diskossion 

- Avvikelser från lag ifrågasätts.  

- Kritisk till steg 3. 

20 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund - Exempel på när K3 avviker från lag. 

- Princip-/regelbaserat 



  

 

 

- Komponentregeln, positiv men bara 

för större företag + övergångsregel. 

21 Stockholms universitet  - Tillstyrker, i övrigt inga synpunkter. 

22 Svenska Bostäder - Emot komponentavskrivning, 

erfarenhet sedan tidigare! 

- Övergångsregel krävs vid införande. 

23 Sveriges Byggindustrier - Kritisk till steg 3. 

- Emot komp. avsk. + övergångsregler 

- GR-diskussion 23.23 

24 Svenska Kyrkan - Kritisk till steg 3 

- K3 strider mot ÅRL – extraordinära 

poster 5.3 

25 svenskt Näringsliv - Bort med komponentavskrivning, 

- Följ SME bättre. 

- GR-diskussion generellt 

- ”BFNs motsäger sig själv”.  

26 Sveriges allmännyttiga Bostadsförening, 

SABO 

- Bort med komp. Avskr. Bra argument! 

- övergångsregel 

- Kritiska till steg 3 

- K3 strider mot lag 

- RB – om progressiv avskrivning. 

27 Sydsvenska Industri- och 

Handelskammaren 

- Vill inte ha K3 som huvudregelverk 

utan K2! Stor diskussion. 

- IFRS-SME-K3 följer varann – 

diskussion 

- Åsikter om att det är stor skillnad för 

bolag att i årsredovisningen nämna 

att man följer IFRS for SME eller K3. 

28 Uppsala Universitet - Bra presentation av K3 

- Definition av allmänna råd 

- Avvikelser i K3 från SME => problem 

för intressenterna 



  

 

 

- K3 måste anpassas till alla 

företagsformer 

- RB => anledning till principbaserat 

 TOTALT:  

 

 

4. Översikt över artiklar för dokumentstudie II 

Skribent Artikel titel 

Bursell, Jacob (2014). 

 

Nya mejl avslöjar byggbolagens lobbykampanj. 

Hedelius, Patricia (2014).  

 

Varför får byggbolagen köra över sina kunder, Attefall? 

Hellekant, Johan (2014a). 

 

Boverket lovar bättring om ekonomiska planer. 

Hellekant, Johan (2014b).  

 

”FAR har agerat fegt”.  

Hellekant, Johan (2014c). 

 

Avskrivning bryter mot lagen.  

Hellekant, Johan (2014d).  

 

Ingen regelskärpning på gång från Boverket.  

 

Hellekant, Johan (2014e). 

 

Beslutet skapar osäkerhet. 

 

Hellekant, Johan (2014f).  

 

Slut på skönmålning av föreningar. 

 

Isacson, Torbjörn (2014).  

 

Bobranschen är fallfärdig. 

 

Lundgren, Joakim (2014). 

 

Attefall tar bladet från munnen om progressiva avskrivningar. 

 


